
“E conhecereis a verdade,
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libertará.”
João 8:32
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 Como vimos, a oração está intimamente relacionada aos avivamentos. A 
própria Escritura mostra a necessidade de orarmos para que o Espírito Santo 
seja derramado com poder sobre a igreja.
 Usemos os Salmos e o Pai-Nosso para ilustrar o que acabei de afirmar. O 
livro de Salmos deveria ser nosso livro de oração. E deveríamos aprender a 
orar lendo os salmos e o Pai-Nosso. De acordo com os materiais disponíveis 
que tratam do assunto, provavelmente até o século 17 não havia livros 

devocionais sobre oração, quer escritos por católicos, quer por protestantes. Hoje, ao visitar uma livraria, é 
possível encontrar dezenas de livros sobre o tema. Alguém chegou a dizer, em tom de brincadeira, que, se 
uma pessoa se dedicar a ler todos os livros de oração escritos nos últimos anos, com certeza não terá tempo 
para orar (e talvez isso tenha seu fundo de verdade!). Mas até os anos 1600, e isso se aplica a comunidades 
católicas ou protestantes, um presbíteros ou diácono que quisesse instruir a igreja a orar gastaria seu tempo 
pregando os Salmos e o Pai-Nosso.
 Os Salmos são, por assim dizer, o nosso ginásio de oração, e é neles que o nosso vocabulário 
devocional é amadurecido. Estou convicto de que os Salmos devem guiar a linguagem da nossa oração, 
pois em suas páginas temos aberta diante de nós a ampla gama de lutas que travamos. Ali encontramos não 
só louvor e ação de graças, mas também lamento, confusão, confissão, reclamação sobre a falta da vida e 
muito mais – e tudo isso torna a leitura de Salmos tão especial e tão fundamental para todos nós. Se não 
conseguimos orar, se estamos deprimidos, se nos encontramos em pecado e distantes de Deus, se o Diabo 
nos ataca e se não temos palavras para proferir diante do Senhor, podemos nos colocar de joelhos e usar os 
Salmos como a nossa oração.
 Mas, afinal, o que a Bíblia ensina sobre a necessidade de orar por avivamento? Também no livro 
de Salmos aprendemos a orar por avivamento? Também no livro de Salmos aprendemos a orar por 
avivamento; portanto, vamos ouvir o que nos dizem alguns deles. 
 Lemos em Salmos 80.18,19: “Então não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos, e invocaremos teu 
nome. SENHOR, Deus dos Exércitos, restaura-nos; faze resplandecer teu rosto, para que sejamos 
salvos”. Salmos 85.6 registra “Não tornarás a vivificar-nos, para que teu povo se alegre em ti?”. E agora 
uma sequência do Salmo 119: “Minha vida está perto de virar pó; vivifica-me segundo tua palavra” 
(v.25); “Desvia meus olhos de contemplarem o que é inútil e vivifica-me no teu caminho” (v.37); “ 
Anseio por teus preceitos; vivifica-me por tua justiça” (v.40); “Este é o consolo da minha angústia: Tua 
promessa me vivifica” (v.50); “Vivifica-me conforme o teu amor, para que eu guarde os testemunhos da 
tua boca” (v. 88); “Estou muito angustiado; vivifica-me, SENHOR, conforme tua palavra” (v.107); 
“SENHOR, ouve minha voz, conforme teu amor; vivifica-me, conforme a tua justiça” (v. 149); 
“Defende minha causa e resgata-me; vivifica-me conforme tua palavra” (v.154); “SENHOR, tuas 
misericórdias são muitas; vivifica-me conforme teus juízos” (v.156); e “Vê como amo teus preceitos; 
SENHOR, vivifica-me conforme o teu amor” (V. 159).
  Alguns detalhes importantes merecem nossa atenção. Em grande parte das versões bíblicas em 
língua portuguesa, a palavra “Senhor”, especialmente no Antigo Testamento, é destacada como recurso 
tipográfico denominado versal-versalete (a primeira letra maiúscula e as demais em maiúscula reduzida). 
Sempre que aparece grafada dessa maneira, a palavra é uma referência ao Deus da aliança, o Eu Sou, o 
Eterno, que apareceu a Moisés na sarça que “estava em chamas, mas não se consumia” (Êx 3.1-22).  Nos 
versículos citados, o profeta não estava clamando a qualquer divindade, mas àquele Deus, o Eterno, que 
veio a seu povo em aliança pactual e graciosa. Ele suplica para que Deus lhe dê um tipo de vida espiritual 
que o povo já experimentou. 
 Era já anseio de Moisés que Deus de novo desse a seu povo o “primeiro amor” (Ap. 2.4), 
renovando o deleite que os hebreus um dia tinham tido no Eterno e agora precisava ser graciosamente 
reavivado (Sl 90.14). Da mesma forma, o salmista implora para que essa vivificação ocorra segundo a 
Palavra de Deus, em várias formas, nesses versículos: o salmista pede para ser vivificado “segundo a tua 
palavra”, “no teu caminho”, “nos teus preceitos”, “segundo o teu testemunho”, “no teu juízo”, “conforme o 
teu amor”. Em outras palavras, o avivamento ocorre em resposta à oração do povo de Deus, e por meio da 
Escritura Deus se dirige misericordiosamente à comunidade da aliança, avivando-a.
 O Senhor da aliança é invocado para que dê vida ao que clama segundo a Escritura. Aí está uma 
demonstração clara de que não há avivamento que não passe pelo amor renovado pela Escritura, a qual, por 
sua vez, nos leva a conhecer o Deus do pacto da graça. Salmos 143.11 diz: “Vivifica-me, SENHOR, por 
amor do teu nome! Livra-me da tribulação, por amor da tua justiça!”. Nessa passagem o salmista entende 
seu vazio e sua falta de direção sem a presença de Deus. Já experimentou Deus, o Deus da Palavra, e deseja 
experimentá-lo segundo a Escritura. Quer ser vivificado e anseia que a alegria e o prazer em Deus lhe sejam 
renovados.
 Continuando a examinar a Escritura, vemos que Deus tem algo a dizer para quem, como o 
salmista, ora por avivamento. Habacuque 3.2 diz: “SENHOR, eu ouvi a tua fama e temi! Ó SENHOR, aviva 
a tua obra no decorrer dos anos; faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos; na tua ira, lembra-te da 
misericórdia.” E Isaías 57.15 registra: “Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo 
nome é santo: Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o 
espírito dos humildes e o coração dos contritos”. Perceba o vocabulário do profeta: Deus é o criador 
soberano que vem em misericórdia. Não há nenhum excesso de familiaridade na referência a Deus. Ao 
contrário, ele é chamado de Santo, Eterno, Altíssimo e Sublime; esses são alguns adjetivos usados pelos 
autores da Bíblia quando querem se referir a Deus. Deus tem prazer em escutar a oração do contrito e 
quebrantado, em se aproximar do abatido e vivificá-lo, infundindo-lhe novo ânimo, alegria e 
contentamento sem sua presença. 

Franklin Ferreira (Prefácio de Russell Shedd). Livro: Avivamento para a Igreja 
 O Papel do Espírito Santo e da Oração na renovação da Igreja

A ORAÇÃO E O AVIVAMENTO 
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Parabéns pra Vocês!

Relógio de Oração - Nossa UPJ está participando do Relógio 
de Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócios (as): Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nosso horário: 17h às 18h.
Atenção Pré - Adolescentes - Nossa UPJ estará de volta na 
sexta-feira dia 08/03/19, você que tem de 10 a 13 anos de 
idade é nosso convidado. Teremos muitas novidades, venham 
e tragam visitantes. Até lá!
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Relógio de Oração - Nossa UCP está participando do Relógio 
de Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócios (as): Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nosso horário: 17h às 18h.

U
C

P

Ligue ou envie uma mensagem 
para os aniversariantes!

U
P

H

Relógio de Oração - Nossa UPH está participando do Relógio 
de Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócio: Cumpra o seu horário, pois 
esse relógio não pode parar. Nosso horário: 12h às 13h.
Reunião Plenária - Hoje, após a Escola Dominical teremos 
nossa Plenária. Contamos com a presença de todos os sócios. 

Relógio de Oração - Nossa UPA está participando do Relógio 
de Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócios (as): Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nosso horário: 15h às 16h.

ATIVIDADES
Cultos - 09h e 19h30min / Escola Dominical - 10horas

Reunião de Oração - 3ª feira- 19h30min
Estudo Bíblico - 5ª feira- 19h30min

Praça 05 de Novembro,406 Centro - Manhuaçu - MG
CEP 36.900-000 - (33) 3331-1055
www.ipmanhuacu.com.br

secretaria@ipmanhuacu.com.br

e-mail: daltonbianchi@hotmail.com

MINISTRO DE MÚSICA E LOUVOR
Dalton Célio Bianchi de Souza - (33) 99115-6080/(31) 99107-4508 

EQUIPE PASTORAL
Pastor Efetivo

Rev. Anderson Sathler - (33)3331-3884 / 99921-5545
e-mail: adsathler@yahoo.com.br

Pastores Auxiliares e Evangelistas
Rev. Renato Novais Santos - (33)98874-7506 

e-mail: renatonovais.1969@gmail.com

Rev. Adervan Fidelis de Melo  - (31)99978-6693
e-mail: adervanfidelis@hotmail.com

Rev. Adenilson Soares de Moura - (11)97452-6590
e-mail: adenilsonsmoura@hotmail.com

MISSÕES URBANAS
Miss. Magno Eustáquio Gonçalves Vieira

   (33) 98460-7661/(31) 99109-4096

Ev. Eneias de Sá Tavares - (33)98426-8486
e-mail: eneiasdesatavares@gmail.com

Ev. Nilton Alves de Miranda  - (33) 98860-4560 
e-mail: niltonalvesmiranda@hotmail.com

DISQUE PAZ - Ligue já 3331-1038

Domingo (17/02)
Carlos Danilo Silveira Colombo - C. Simonésia
Juliana Reis da Silva - C. M. Sião
Segunda-feira (18/02)
Joviano Elias de Souza Assis - 3331-3276 
Walison Victor Sampaio Reis - C. M. Sião
Terça-feira (19/02)
Fábio Emerick - 99965-1123
Quarta-feira (20/02)
Rayssa Dornelas de Castro Motta - 3331-4471
Quinta-feira (21/02)
Lucas Gama Sad
Maria Aparecida da Silva - 98414-3158
Sexta-feira (22/02)
Ronei Magalhães de Assis - 3331-2332
Maria das Graças Oliveira Breder - 3331-1297
Vanderlei Alves de Barros Júnior - C. Simonésia
Sábado (23/02)
Sâmara Graize de Faria - 3331-3592
Alexandre Gama Póvoa - 3331-4079

CASAMENTOS
Terça-feira (19/02)
Dinair e José - 3331-7454
Quarta-feira (20/02)
Margarida e Sérgio - 98860-6596
Quinta-feira (21/02)
Tânia e Altamir - 3331-1573
Sexta-feira (22/02)
Simone e Roberto - 3332-1983 

“Ensina-nos a contar os nossos 
dias, para que alcancemos 

coração sábio”. Salmo 90.12

S
A

F

Reunião de Oração- Terças e quintas-feiras no Salão 
"Cremilda L. Nacif", de 19h às 19h30min. No mês de 
Fevereiro estará à cargo do Dep. Débora.
Relógio de Oração - Nossa SAF está participando do 
Relógio de Oração em favor da Conferência de 
Avivamento, de 07 de janeiro à 20 de fevereiro. Sócias: 
Cumpra o seu horário, pois esse relógio não pode parar. 
Nossos horários: 07h às 08h -  18h às 19h.

U
M

P Relógio de Oração - Nossa UMP está participandodo Relógio 
de Oração em favor da Conferência de Avivamento, de 07 de 
janeiro à 20 de fevereiro. Sócios (as): Cumpra o seu horário, 
pois esse relógio não pode parar. Nosso horário: 16h às 17h.

APOIO MISSIONÁRIO
Projeto Índia: Rev. Marco Antônio Lopes da Silva e Rossana
               Filhos: Moisés, Samuel e Elias.
Missão Caiuá: Miss. Ageirson Corjesus de Ramos e Gervásio Lopes
Junta de Missões do PRVM:
Abre Campo: Miss. Roque e Gheyza
Outros: Missão Vida (Pr. Arnaldo), Manhuaçu (Pr. Sérgio), Programa 
Verdade e Vida, Gideões Internacionais do Brasil, DAREI, ASSEVAC, 
Projeto Mão na Massa, Projeto Abundante Vida (Simonésia - MG), 
Missões Urbanas (Miss. Magno) e Apoio à I.P. Angola (África).

PRESBÍTEROS (Conselho)
José Jacomelle - 3331-3509
Macilon Aguiar Breder - 3331-1415 / 98813-7137
Milton Pereira Emerick - 9971-5534/9958-3303
Nailton C. Heringer- 98811-6668/98822-6596
Samuel  Matos Andrade - 3331-1656
Sandro de Souza Tavares - 98414-6217
Tiago Batista da Silva- 98412-7742 / 3331-1117
Vinícius Magalhães Dutra - 3331-5152/98439-3434/98411-1408
Wanderley Pinto de Oliveira - 3331-2938 / 99982-1868
Saulo Sanches de Souza - 3331-3879 (emérito)

DIÁCONOS  (Junta Diaconal)
Cláudio Lísias Costa Silva - 3331-2523 / 99984-2523
Dorly Leles de Lacerda - Res. 3331-7471 / 98417-2070
Elias Rodrigues de Assis - 3331-3276 / 3331-1679  
Ederlúcio Palma Emerich - 99995-4283
Enéias dos Reis Marques (Cong. Santana) 
Euzébio Braz Vieira (Cong. Monte Sião - S. Amaro)
Fábio Emerick - 3332-4163 / 99965-1123
Fábio Maglhães Dutra - 3331-8501/3331-8941/98413-7538/98866-0801
Fernando Magno da Silva (Cong. Monte Sião)
Gerson Leite de Almeida - 99962-3621
João Batista Costa Silva - 3331-3162 / 3331.1355 
Joel Pereira Sinete - 3331-5236 / 98424-8214
Jorge Luiz de Moura (Cong. Monte Sião - S. Amaro) 
José Afonso Filho - 3336-1359 (Cong. Simonésia) 
José Augusto Emerick Gomes - 3331-2791 / 99984.1050
Luiz Fernando da Silva (Cong. Monte Sião)
Moacir Marques de Souza - 99913-7227 / 98413-2854
Milton Júnior Jacomelle Emerick - 3331-8810/98413-3293
Nellington Berbert Miranda (C.S.J.do Mçu)
Olindo Antônio Lopes - 3331-4106 / 99974-4105
Paulo de Oliveira Filho (Cong. Monte Sião)
Paulo Roberto Fonseca de O. Filho (C.S.J.do Mçu)

PRESIDENTE DA JUNTA DIACONAL
João Batista Costa Silva - 3331-3162 / 3331.1355 

PRESIDENTES DAS SOCIEDADES INTERNAS
UPH - Wesley Bruno Santana  - 3331-2109/98439-7443
SAF - Loide Olívia Heringer Berbert de Oliveira - 3331-2179/98408-9714
UMP - Rebeca Muniz Gomes da Costa Silva - 3331-3155/98440-2924
UPA - Emanuelle Temer da Costa Silva - 98424-2232
UPJ - Enndy Amorim Palma Emerich - 99951-7737
UCP - Ana Luiza Rocha Emerick - 3331-8810

LÍDERES DE MINISTÉRIOS
Louvor - Dalton Célio Bianchi. - (31)99115-6080
3ª Idade - Cleusa M. Prado - 3331-5821 e Pr. Sérgio Veiga - 98860-6596
Missões - Regina Maria N. da Gama Póvoa-3331-7722
Casais - José Augusto e Joyce - 3331-2791/Rev. Anderson e Delza - 3331-3884

ESCOLA DOMINICAL
Superintendente: Micheline M. Guerra Costa-3331-7610
Vice-Superintendente: Milton Pereira Emerick - 3331-6297
Dep. Infantil: Zuleica Leitão - 3331-2050 e Nice Veras - 3331-2653

PROJETOS DA IPM
Projeto Boca Feliz - Consultório Odontológico Social
Projeto Acolher - Recepção e Apoio aos Visitantes
Disque Paz - (Ligue já: 3331-1038)
Projeto Social “Mão na Massa” - UPH
Grupo Bethesda (Ginástica na Quadra) - 3ª Idade
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS
Hoje (17/02) – Missões Sertão Nordestino, Ministério 
de Louvor (Dalton e equipes), Sebastião Monteiro (E), 
Neide (E), Marília Breder (E), Igreja Perseguida, Davi 
Luiz (filho do Ronan e Vera Fernandes), Antônio 
Francisco Lacerda - I. P. S. Margarida (Toninho)(E) .
Segunda (18/02) – Rev. Marco Antônio Lopes e 
família (India), Cidade de Manhuaçu, Rev. Luis E. 
Monteiro (E), Sônia Ângela (E), Dino (Pai do Uésiler) 
(E), Guilherme Monteiro (criança) (E).
Terça (19/02) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Luis Onésimo - C. M. Sião (E), 
Maria Helena Sathler Gripp, Myrtes e Guaraci (Irmãos 
Rev. Anderson) (E).
Quarta (20/02) – Famílias Enlutadas, Bruno (sobrinho 
Regina Póvoa) (E), Trabalho na Renalclin.
Quinta (21/02) – Povos Não Alcançados,  (E), Davi 
Romão (E), ,  Pillar (Filha do Carlinhos e Missão Vida
Jeane).
Sexta (22/02) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo), 
Antônio Carlos  da Congr, P. Aldeia (E). 
Sábado (23/02) - Plantação de Igrejas no PRVM, 
Situação Política e Econômica do Brasil, Afastados da 
igreja, Sandra (E) esposa Dalton.

Porta do Templo (Hoje): Diács. Moacir e Fábio M.
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Joel
Ofertório - Diács. Mocir e Fábio M.
Porta e Interior: 
3ª Feira (19/02) - Diác. - José Augusto
5ª Feira (21/02) - Diác. - José Augusto
Púlpito (Noite) - Todos - Santa Ceia
Culto Infantil - Diác. Joel

Pensar  Fazer &

- Prelúdio Musical e Momento de Silêncio
- Boas Vindas aos Adoradores e Oração

LOUVOR E ADORAÇÃO 
1. Leitura da Bíblia: Salmo 117 (Todos ) 
2. Cântico do Hino  32 “O Deus Fiel”
3. Oração de Louvor a Deus

CONFISSÃO E PERDÃO 
1. Leitura Bíblica: João 16. 7-11
3. Hino número 39 “Exaltação e Louvor”
 2. Orações Silenciosas e Audível

JÚBILO E SANTA CEIA 
1. Cânticos Espirituais – Ministério Louvor 

IPM
2. Celebração da Santa Ceia
3. Culto Infantil – Saída das crianças

MENSAGEM E EDIFICAÇÃO
1. Pregação da Palavra de Deus
2. Oração de Despertamento Espiritual

DESPEDIDA E CUMPRIMENTOS
1. Bênção Apostólica e  Tríplice Amém
2. Saídas e Cumprimentos 

LITURGIA

Reunião de Oração (3ª Feira) - Rev. Anderson
Estudo Bíblico (5ª Feira) - Rev. Anderson
Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher
Escala do Mês de  03- SAF; 10 - Fevereiro 2019:
UMP e UPA; 17 - UPJ E UCP.; 2 4- UPH.

ATIVIDADES REV. RENATO
Hoje - 17/02: Manhã: Sede / Noite: C.S.J. do Mçu
Terça - 19/02: C. Santana
Quinta e Sexta - 21 e 22/02: Sede (Conf. de Avivamento)
Sábado: 23/02: Enc. da Família Sinodal - Alto Jequitibá
Prox. Domingo 24/02: Manhã e Noite: Sede 

Serviço Cristão

NATUREZA X HOMEM
ESSA GUERRA ENTRE A NATUREZA E O 
HOMEM TEM UMA CAUSA: O PECADO. 

A natureza está se revoltando contra o 
homem, que trouxe o pecado ao mundo. Em 

Romanos 8.18-24 percebemos que a natureza 
geme e suporta angústias provenientes do 
pecado do homem. E cada dia que passa, 

essa maldade do homem cresce e a natureza 
responde, como se estivesse reclamando do 
homem. Enquanto Deus não vem redimir a 
terra, enquanto Deus não volta para julgar 

essa maldade, a natureza tenta se defender do 
homem ganancioso.- Em prol do 

enriquecimento o homem explora a terra e 
cria barragens que subestimam a força da 

natureza.- Em prol do enriquecimento o 
homem polui o meio ambiente, causando uma 
resposta de fortes chuvas e alagamentos.- Em 

prol do enriquecimento o homem dribla a 
fiscalização e monta dormitórios que não 

foram declarados a prefeitura. 
ACORDA BRASIL! MUITOS ESTÃO 
SOLIDÁRIOS AS VÍTIMAS E NÃO 

ESTÃO VENDO QUE O PECADO É O 
CAUSADOR DA DESTRUIÇÃO DO 

HOMEM.
 Muitos não enxergam esse pecado do 

homem, pois podem estar cegos devido a 
ganância exacerbada. O homem desmata e 

caça sem permissão. O homem caça animais 
sem licença. O homem utiliza venenos 
perigosos na plantação sem os devidos 

cuidados. Tudo isso faz a natureza sentir 
dores e reagir contra a humanidade. Mas, 

ainda é tempo do homem se arrepender. Deus 
ainda está com suas mãos estendidas para 
salvar o pecador arrependido. Deus ainda 

quer salvar aquele que reconhece o seu erro. 
É hora de parar e meditar nas suas atitudes. 

Que Deus tenha misericórdia da nossa nação.
Rev. Adenilson Soares de Moura

Pastor Auxiliar da IPM (C.Monte Sião)
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SAF NO ENCONTRO DE MULHERES DO PRVM
No sábado, dia 09 de 
fevereiro/19, nossa SAF 
e s t e v e  m u i t o  b e m 
representada, no encontro 
de mulheres, promovido 
pela Federação de SAFs 
do PRVM, na C. Monte 
Sião, em S. Amaro. A 
programação começou 
com um café da manhã e se 

estendeu até à tarde. Sócias presentes: Lóide, Maria Teresa, Ana Constância e Olívia. Parabéns irmãs e que  
todas tenham recebido preciosos ensinamentos para continuarem servindo ao Senhor com alegria. 

CULTO UPH CASA PR. SÉRGIO VEIGA 
A UPH da IPM promoveu na tarde (16h) de 
sábado (09/02) culto de gratidão a Deus 
pela passagem do aniversário do Pr. Sergio 
Veiga, em sua residência, no setor Rural, 
entre Reduto e Manhumirim. Foi um culto 
muito concorrido, alegre e de muita 
comunhão. O Rev. Roberto Raposo foi o 
pregador e ministrou alguns cânticos. O 
Grupo SEMEADORES participou com 
vários louvores.  Após o momento 
devocional, todos participaram de uma 
mesa farta e cantaram os parabéns. Mais 

uma vez parabenizamos ao Pr. Sergio pelo seu aniversário, desejando vida longa e abençoada. Reconhecemos 
o bom trabalho da UPH. Deus seja louvado e receba nossa gratidão.  

Vista do Templo

Participantes do evento

Representantes SAF / IPM - Loide, Teresa, Ana e Olívia

Participantes do CultoRev. Roberto - Louvor e Pregação

Participantes e Grupo Semeadores



17/02/19 – HOJE NA IPM
09h e 10h – Culto  de Louvor e Pregação
19h10min – Projeto Acolher – UPJ E UCP
19h30min – Culto –  Ceia do Senhor

24/02/19 – PRÓXIMO DOMINGO
09h e 10h – Culto  de Louvor e Pregação
19h10min – Projeto Acolher – UPH
19h30min – Culto –  Pregação Rev. SANG SUB 
YOO

TRABALHOS ESPECIAS NESTA 
SEMANA

1.Conferência de Avivamento – Acontecerá aqui na 
IPM nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019, quinta às 
19h30min e na sexta às 09h30min, 14h30min e 
18h30min. Informamos que a participação está 
aberta a todos os membros da igreja. É importante 
que você se cadastre como participante para poder 
receber o seu crachá de identificação. Aqueles que 
vão participar na sexta-feira e tomarão café da 
manhã, almoço e lanche à tarde devem investir R$ 
2 0 , 0 0 .  Q u e m  f o r  t o m a r  e s s a s  r e f e i ç õ e s 
impreterivelmente devem se inscrever para a 
preparação adequada da alimentação. Ore e 
participe! FAÇA SUA INSCRIÇÃO JÁ!!!
2.Encontro da Família Sinodal – Acontecerá na 
APCE, em Alto Jequitibá – MG, a partir das 14h. O 
Rev. Sang Sub Yhoo falará sobre CLAMOR PELO 
AVIVAMENTO NA FAMÍLIA, em dois momentos – 
15h e às 18h. Haverá brinquedos gratuitos para as 
crianças no campo do colégio. Não perca esta 
oportunidade e receba mais da parte do Senhor. 
Nossa Equipe de Louvor, sob a direção do Dalton, 
conduzirá o louvor. O Grande Coral dos 500 anos da 
Reforma cantará 02 hinos: Glória e Louvor, e 
Maravilhosa Graça. 
3.Culto da noite no próximo domingo (24/02) – O 
Pastor Coreano, Dr. Yoo, concluirá sua visita à nossa 
região pregando no culto aqui na IPM no próximo 
domingo à noite. Vamos trazer pessoas não crentes e 
Deus haverá de impactar e transformar vida. Ore e 
p a r t i c i p e  d e  t o d o s  e s s e s  B A N Q U E T E S 
ESPIRITUAIS. 

 RELÓGIO DE ORAÇÃO 
Atenção irmãos e 
irmãs: O RELÓGIO 
DE ORAÇÃO NÃO 
P O D E  PA R A  E 
NEM ATRASAR. 
Fiquem ligados e no 
horário certo se curve 
diante de Deus e 
c l a m e  p e l a 

Conferência de Avivamento. “Peçam, e receberão. 
Procurem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será 
aberta” (Mateus 7.7).

UMP EM AÇÃO
1.Está trabalhando em prol 
da organização e êxito do 
Acampamento de Verão a 
ser realizado nos dias 02 a 05 
de março/19.
2.Está divulgando a Camisa 
UMP 2019 que será usada 
no Acampamento e durante 
o ano.
3.Está agindo de forma 
solidária,  vendendo os 
bombons produzidos aqui 
na IPM pelos próprios 
j o v e n s ,  c u j o  v a l o r 

arrecadado será investido em projetos sociais. 

GRUPO MISS. SAF EM FAMÍLIA
Amanhã, dia 17/02/19, às 16 
horas, realizaremos reunião 
na casa do Sr. Davi Romão, 
localizada à Rua Marcos 
José Campos, 78 - Pinheiro 
0 2 .  C o n t a m o s  c o m  a 
presença de todos do grupo 
missionário.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
Está chegando o dia 08 de março (sexta-feira). A SAF 
promoverá um encontro especial quando será 
ministrada uma palavra sobre “Finanças Feminina”: 
a gestão do dinheiro pelas mulheres.  Não percam e 
façam convites. Às 19h30min.

GIDEÕES INTERNACIONAIS VISITAM 
SR. ROBERTO GRIPP

Recentemente uma comissão do Ministério dos 
Gideões esteve em Alto Jequitibá visitando o irmão 
Roberto Gripp que está em recuperação de sua saúde. 
Parabenizamos os irmãos por este gesto e continuemos 
orando pelo Sr. Roberto que está passando bem melhor.

VEM AÍ! ENCONTRO DE CASAIS 2019
Será nos dias 02,03 e 04 de agosto de 2019, em Alto 
Caparaó, no Hotel e Pousadas, sendo preletor o Rev. 
Hernandes Dias Lopes. Tema: CASADOS & 
FELIZES. As refeições serão no Restaurante 
Estância Goumert. As inscrições já estão abertas na 
secretaria da IPM. Vale a pena investir em nosso 
casamento/família. Ore e faça já sua adesão!

APROVEITE E FAÇA CURSO DE 
INGLÊS

O  C C A A  e s t á 
r e a l i z a n d o  u m a 
parceria de sucesso 
com algumas entidades 
religiosas. esta empresa 
é a segunda no ramo 
e d u c a c i o n a l  e  a 
primeira no geral em 
número de franquias. 

Desde a primeira aula os alunos já tem a experiência 
de conversação esta parceria será renovada 
automaticamente durante os anos de curso. O CCAA 
está oferecendo uma bolsa de 50% de desconto. 
Procure na secretaria da IPM o cartão que dá direito a 
esta bolsa. Prazo para este benfício: 11/03/19.

06 Informativo IPM 17 de Fevereiro de 2019

Roosevelt, Macilon, Sr. Roberto Gripp e Francisco 

Culto na Prefeitura dia 04/02/19

Renalclin 11/02/19


