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 Há na Bíblia muitos relatos e exemplos de famílias. São famílias que 
estiveram servindo a Deus mesmo em meio a situações adversas. Famílias 
grandes e pequenas, famílias mais ricas e menos abastadas, famílias mais 
obedientes a Deus e famílias mais rebeldes. Porém, todas elas trazem exemplos 
para as nossas famílias.

 A família de Noé é uma das mais importantes, pois Deus a tratou de uma 
forma especial e fez dela uma referência para todos nós. Isso porque ela fez a 
diferença em seu tempo. Vejamos algumas lições desta família para a nossa 
família hoje.

 Uma família que fez a diferença em tempos de muita 
pecaminosidade. Noé viveu em tempos difíceis, tempos de afastamento de 
Deus, tempo de muito pecado, tempo de muita corrupção e violência, tempo de 
crescimento acentuado da população. Os tempos em que a família de Noé viveu 
foram de muita corrupção, a ponto de Deus ter dito que se arrependera de ter 
criado o homem na terra (Gênesis 6.1-10). A terra estava totalmente corrompida 
(Gênesis 6. 11 e 12). Hoje, é possível perceber uma situação semelhante: muita 
violência, maldade, afastamento de Deus, carnalidade, criminalidade, frieza 
espiritual, desobediência, muita corrupção, injustiças, etc. É bom lembrar que 
Jesus disse em tom profético que assim como foi nos dias de Noé, também será a 
vinda do Filho do homem (Mateus 24.37). Hoje, por causa do avanço da 
tecnologia o mal está se propagando com mais rapidez e intensidade, 
provocando estragados enormes. A família cristã está vivendo neste contexto de 
muita pecaminosidade.

 Uma família que fez a diferença pois manteve-se fiel a Deus em 
tempos de muita pecaminosidade. A família de Noé viveu em um ambiente 
pecaminoso, violento de muita corrupção, mas não se corrompeu, não se afastou 
do Senhor. Isso nos ensina que é possível viver em um mundo decaído, que jaz 
no maligno, repleto de pecaminosidade, sem se afastar do Senhor. A Bíblia diz 
que a família de Noé portou-se de modo justo diante de Deus no meio de uma 
geração corrompida (Gênesis 7.1). Uma das razões para essa atitude é a prática 
da oração e da adoração. Após passar todo o dilúvio, quando essa família desceu 
da arca, a primeira atitude dela foi levantar um altar ao Senhor (Gênesis 8.20). 
Uma família que estava acostumada a viver em íntima comunhão com o Senhor, 
mesmo em meio a tanta violência, maldade e corrupção. Jesus não nos tira do 
mundo, mas nos livra do mal (João 17.15). Nossas famílias hoje são desafiadas a 
viver de modo fiel e santo diante de Deus, mesmo em meio a tanto pecado.

 Uma família que fez a diferença e por esta razão foi recompensada 
por Deus. Somente a família de Noé foi liberta do dilúvio. Em Hebreus 11. 7 diz 
que Noé, homem temente a Deus, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A 
família de Noé foi salva e Deus a abençoou de forma extraordinária dando a ela a 
graça de repovoar toda a terra (Gênesis 9.1). O que mais a nossa família hoje 
precisa é de salvação e libertação. Há muitos familiares que estão “fora da arca”. 
Deus quer salvar muitos familiares colocando-os “dentro da arca”. Diversas 
famílias da igreja do primeiro século foram salvas ao crer em Jesus (Atos 16. 
15,31; 18. 8).

 Que a nossa família possa ter a família de Noé como um referencial e 
assim ela fará a diferença nos dias de hoje. Deus nos ajude.

 Rev. Anderson Sathler
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Parabéns pra Vocês!

Atenção Pré - Adolescentes - Nossa próxima reunião será na 
sexta-feira dia 07/06/19 às 19h30min. não percam e tragam 
visitantes. Até lá!

U
PA

U
P

J

Encontro de crianças da IPM - Na próxima terça-feira, dia 
04/06/19, haverá encontro das crianças, Às 19h30min. 
Contamos com o apoio de todos os pais em trazer e buscar os 
seus filhos e filhas. Com certeza serão momentos de 
crescimento espiritual para todas as crianças. às 
Coordenadoras.

U
C

P

Ligue ou envie uma mensagem 
para os aniversariantes!

U
P

H

Programação das UPHs  - Aconteceu o encontro das UPHs 
no dia 25/05 (sábado), em S. Amaro, durante a tarde com 
Gincana Bíblica, Futebol e a noite culto de agradecimento pelo 
Aniversário da Federação, foi Pregador o Rev. Anderson. 
Foram momentos edificantes de lazer e comunhão.

Atenção Adolescentes- Nossas reuniões são aos sábados às 
19h. Venha participar e traga seus amigos!

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 36.900-091 - (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 - (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
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Domingo (02/06)
Rev. Anderson Sathler - 3331-3884
Vívian Heringer Ambrósio - 99907-8520
Maria Clara Heringer F. Gonçalves da Silva
Altamir Alves Prata - 3331-1537
Caio Castro Bianchi
Segunda-feira (03/06)
Gediane Mota R. da Costa Silva - 3331-1400
Terça-feira (04/06)
Sabrina Priscilla de Freitas Gomes
André Oliveira Ornelas - C. S. J. do Mçu
Quarta-feira (05/06)
Rubens Reis do Nascimento - 98451-7219
Vera Aparecida Mendes Ferreira - 98460-6284
Quinta-feira (06/06)
Valéria Caiafa Ferreira Costa Silva - 3331-2523
Sábado (08/06)
Leila Magalhães Dutra - 3331-3415
Renildes Maria Heringer Fernandes - 3331-2177
Karen Mendes Neves - 98413-9104
Wilson Dutra de Carvalho - 98406-3114

CASAMENTOS

Segunda-feira (03/06)
Cássia e Vanderlei - C. Simonésia
Quarta-feira (05/06)
Maria Stela e Jorge - 8434-3701
Quinta-feira (06/06)
Marcelina e Sebastião Luiz - 3331-6690

“E o Deus da esperança vos 
encha de todo o gozo e paz no 

vosso crer, para que sejais ricos 
de esperança no poder do 

Espírito Santo.”. Romanos 15.13 

S
A

F

Reunião de Oração- Todas as terças-feiras no Salão "Cremilda 
L. Nacif", de 19h às 19h30min. No mês de Junho estará à cargo 
do Departamento Raquel.

Reunião Executiva- Dia 03/06 (Segunda-feira) às 19h.

Reunião Plenária- Dia 05/06 (Quarta-feira) às 19h30min.

U
M

P Escola Dominical- Estamos sentindo ausência de alguns 
jovens solteiros na Escola Dominical. esperamos que nos 
próximos domingos às 9 horas todos venham estudar mais a 
Palavra de Deus na E.D. Não faltem!

AULAS DE PINTURA 
Se você deseja fazer aulas de pintura em tecido, 
haverá aqui na IPM essa atividade às segundas e 
quartas-feiras, de 14h às 16h com a professora Gilza 
Louback. Será uma aula semanal. Início amanhã. 
Inscrições: Gláucia (98813-6090) ou Secretaria IPM 
(3331-1055). Realização: Ministério 3ª Idade.

AGRADECIMENTO GRUPO EMME
Somos gratos pela sua vida e pela Igreja que tão 
carinhosamente nos recebeu e hospedou, tornando-se, 
desta forma, parte do ministério de Jesus Cristo. 
"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor."  
1 Coríntios 15:58. Nosso objetivo é melhorar a cada 
dia, pois queremos sempre oferecer o melhor, 
honrando a Deus e sendo bom testemunho onde quer 
que passemos. Mais uma vez, muito obrigado pelo 
seu empenho juntamente com a igreja. "Pôs um novo 
cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso 
Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no 
Senhor." Salmos 40:3. Há vitória na cruz. Pr Ron

CMO – CAMPANHA MUNDIAL DE 
ORAÇÃO

No período de 30 de maio a 08 de junho de 2019, 
acontece em várias partes do Brasil e do Mundo a 
CMO, com o objetivo de orar pelas cidades, estados e 
países, bem como por todos que se acham investidos 
de autoridade. A AMEM realiza cultos de oração em 
várias praças de nossa cidade e nas próprias igrejas. 
Nossa igreja está escalada para dirigir o culto de 
oração na sexta-feira, dia 07 de junho, na praça do 
Parquinho, de 20h às 21h. No sábado, dia 08 de junho 
o Culto de oração será em  conjunto na Praça Central 
da cidade de 20h às 21h.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Aluga-se casa localizada a Travessa Angelina 
Muniz,  Bairro Todos os Santos. Valor do aluguel R$ 
700,00 Falar com Adirseu: (33) 99984-0900.
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS
Hoje (02/06) – 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 (03/06) – Rev. Marco Antônio Lopes e 
família (India), Cidade de Manhuaçu, Rev. Luis E. 
Monteiro (E), , Dino (Pai do Uésiler) Sônia Ângela (E)
(E), Guilherme Monteiro (criança) (E).
Terça (04/06) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp, 
Myrtes e Guaraci (Irmãos Rev. Anderson) (E).
Quarta (05/06) – Famílias Enlutadas, Bruno (sobrinho 
Regina Póvoa) (E), Trabalho na Renalclin, Carlos 
Medeiros (Toninho) (E).
Quinta (06/06) – Povos Não Alcançados,  (E), Davi 
Romão (E), Missão Vida, Delmar (Irmã da Delza do 
Pastor).
Sexta (07/06) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo), 
Antônio Carlos  da Congr, P. Aldeia (E). 
Sábado (08/06) - Plantação de Igrejas no PRVM, 
Situação Política e Econômica do Brasil, Afastados da 
igreja, Sandra (E) esposa Dalton.

Porta do Templo (Hoje): Diács. Elias e Olindo
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Dorly
Ofertório - Diács. Elias e Olindo
Porta e Interior: 
3ª Feira (04/06) - Diác. Fábio E.
5ª Feira (06/06) - Diác. Fábio E.
Púlpito (Noite) - Presb. Macilon e Diác. Fábio E.
Culto Infantil - Diác. Dorly

Reunião de Oração (3ª Feira) - Rev. Anderson
Estudo Bíblico (5ª Feira) - Rev. Anderson
Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher
Escala do Mês de  02- SAF; 09 - UMP e Junho 2019:
UPA; 16 - UPJ E UCP.; 23 - UPH; 30 - Junta de 
Missões.

ATIVIDADES REV. RENATO
Hoje: 02/06: Manhã: Sede
                       Noite: C. S. João do Mçu
Terça: 04/06: Sede/Renalclin
Quinta: 06/06: Sede
Sábado: 08/06: Mocidade
Domingo: 10/06: Manhã e Noite: Sede 

Serviço Cristão

LITURGIA –19h30min

Pensar 
& Fazer

- Prelúdio Musical e Momento de Silêncio

- Boas Vindas aos Adoradores e Oração

1. Leitura da Bíblia: Apocalipse 15. 2-4

2. Cântico Espiritual:   “Ó Rei das nações, 

    quem não temerá”

3. Oração de Louvor a Deus

4.  Momento de Confissão e Perdão

      a) Texto: Apocalipse 7. 13-17

      b) Hino número 269 – “Pureza no 

          Sangue de Cristo”

      c) Orações: Silenciosas e Audível

5.Cânticos Espirituais – Ministério 

    Louvor IPM

6. Culto Infantil – Saída das crianças

7. Momento da  Mensagem/Pregação 

8. Oração de Consagração de Vidas

9. Bênção Apostólica e Tríplice Amém

10. Saídas e Cumprimentos

DUAS MAÇÃS

Um garoto segurava em suas 
mãos duas maçãs. O pai se 

aproximou e lhe pediu com um 
belo sorriso: 

- Querido, você poderia dar uma 
de suas maçãs para o papai?

O menino levanta os olhos para 
seu pai durante alguns segundos, 

e morde subitamente uma das 
maçãs e logo em seguida a outra. 
O pai sente seu rosto se esfriar e 

perde o sorriso. Ele tenta não 
mostrar sua decepção quando seu 

filho lhe dá uma de suas maçãs 
mordidas. O pequeno olha para 
seu pai com um sorriso de anjo e 

diz:

- É essa a mais doce papai.

Retarde sempre o seu julgamento 
sobre as pessoas. Dê aos outros o 

privilégio de poder se explicar. 
Mesmo se a ação parece errada, 

o motivo pode ser bom!
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16 e 17/05  -  GRUPO EMME NA IPM
Foi uma grande bênção receber o Grupo 

EMME da Palavra da Vida, nesses dois dias. 
Uma equipe de cerce de 30 pessoas, realizou 
trabalhos magníficos aqui no templo (16/05) 
e nas Escolas Estaduais (17/05) Cordovil P. 
Coelho e Ex-Polivalente. Foram realizadas 

06 apresentações com grande proveito 
espiritual. Nas escolas cerca de 1.500 alunos 

(as) participaram e foram impactados (as) 
pelas mensagens. Deus seja louvado. 

Oremos para que a semente que foi tão bem 
semeada possa frutificar. 

Apresentação teatro

Ex Polivante (sexta a tarde)

19/05  -  ANIVERSÁRIO DA UPJ
Os pré adolescentes agradeceram a Deus os 19 anos de organização da UPJ, sob a liderança das irmãs Vera 
Lusa e Elaine. Isso ocorreu no domingo (19/05), pela manhã. Eles leram a Palavra, louvaram e oraram 
agradecendo a Deus. Foram momentos edificantes e de muita gratidão ao Senhor. Parabenizamos as irmãs 
orientadoras, aos sócios da UPJ e aos seus pais. 

Apresentação UPJ

Rev. Anderson ora agradecendo a vida dos pré adolescentes, familiares e orientadores

Ex Polivante (sexta a noite) Ex Polivante (sexta a noite)

Mensagem ilustrada E. E. Cordovil (sexta manhã)

Louvor: Família Bianchi
(Dalton, Josimar, Aldo) e Gabriel



02/06/19 – HOJE NA IPM
08h – Reunião de Oração de Oficiais
09h  – Culto  - Gratidão Aniv. e Santa Ceia
10h15min – Escola Dominical em Conjunto
17h30min – Classe Novos Membros
19h10min – Projeto Acolher – SAF
19h30min – Culto de Adoração

09/06/19 – PRÓXIMO DOMINGO
09h  – Culto  Devocional
10h15min – Escola Dominical em Classes
17h30min – Classe Novos Membros
19h10min – Projeto Acolher – UMP e UPA
19h30min – Culto de Adoração

CULTO DE GRATIDÃO – 40 ANOS DE 
MINISTÉRIO E 63 ANOS DE IDADE DO 

REV. ANDERSON
Na terça-feira, dia 04 de junho/19, aqui na IPM, às 
19h30min, acontecerá o culto em ações de graças 
pelos 40 anos de Ordenação ao Sagrado Ministério e 
63 anos de idade do Pastor Anderson. Toda Igreja está 
convidada. São motivos extremamente relevantes 
para se agradecer a Deus. Marque presença!

REV. ANDERSON PREGA EM VÁRIAS 
IGREJAS DA REGIÃO

O Pastor Anderson pregou em várias igrejas nesses 
últimos dias: IP S. Amaro (25/05); IP Jequeri (26/5); 1ª 
IP Carangola (28/05); IP S. Pedro do Avaí (29/05) e IP 
S. J. do Mantimento (01/06). Continuemos orando por 
ele e sua família.

114 ANOS DA IPM - 15 E 16/06
Está chegando mais 
uma comemoração do 
a n i v e r s á r i o  d e 
o r g a n i z a ç ã o 
eclesiástica da IPM, 
nos dias 15 e 16 de 
junho de 2019 (sábado 
e domingo), com a 
presença  do  Rev. 
Filipe Fontes, Pastor 
da IPB da Frequesia 
do Ó na cidade de São 

Paulo – SP, Professor no Centro de Pós Graduação 
Andrew Jumper e escritor. Vamos orar e fazer convites. 
Atenção Líderes: No domingo (16/6) haverá um 
encontro de Pastores, Evangelistas, Missionários, 
Presbíteros e Diáconos, com as suas respectivas 
esposas, no período de 14h30min às 16h30min.  

ELEIÇÃO DIRETORIA DAREI
Aconteceu na segunda-feira (27/05) aqui a eleição da 
nova Diretoria da DAREI, sob a direção do Pr. Sergio 
Veiga. A  Diretoria ficou assim constituída:
Presidente - Ulisses Calheiros de Araújo Neto (Pingo)
Vice-presidente - Sérgio de Oliveira Veiga 
1ª Secretária - Francisca Boaventura Medeiros
2ª Secretaria - Nilza Baia de Souza Ferreira 
1º Tesoureiro - José Antônio Rodrigues Garcia
2º Tesoureiro - Vinicius Magalhães Dutra
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SAF EM AÇÃO
1. GRUPO MISSIONÁRIO - Amanhã, dia 03/06 
haverá evangelização na Prefeitura às 8h. Contamos 
com a participação de todos os integrantes.
2. PASSEIO À PETRÓPOLIS - Saída dia 05/07 
(Sexta-feira) à noite, retorno dia 06/07 (Sábado) à 
tarde. Valor R$130,00 (Não incluso alimentação) 
Falar com Vera Leitão: 3331-3440.

NOTA DE FALECIMENTO
C o m u n i c a m o s  o 
falecimento do Sr. Carlos 
Alberto de Carvalho, aos 
75 anos de idade, esposo de 
nossa irmã Joanice e pai de 
Alexandre, Lívia e Hélvia, 
ocorrido em 23/04,  na 
cidade de Juiz de Fora. 
Deixou 7 netos e bons 
exemplos para a família e 

amigos. Deus conforte a família enlutada.

ATENÇÃO - ESTACIONAMENTO
Favor não estacionar carros às sextas-feiras a partir das 
19 horas, pois a quadra precisa ficar livre para 
atividades da igreja. Agradecemos o apoio de todos.

CULTO DE ENCERRAMENTO MÊS DO 
LAR NA CONGREGAÇÃO SANTANA

Aconteceu no domingo 26 de maio/19, pela manhã, 
com a presença do Rev. Renato. Parabéns irmãos, irmãs 
e Ev. Nilton  e esposa Sônia. 

VEM AÍ – JANTAR DIA DOS 
NAMORADOS/2019

Será no dia 11 de 
junho/19 (Terça), às 

20h20min, no 
Restaurante LA 

BRASA. Neste dia o 
Culto de Oração será 

das 19h às 20h. Com certeza será uma noite especial 
e que fortalecerá o nosso amor. Podem participar 
casais de namorados e casados. Investimento: R$ 

85,00 por casal. Já está incluído neste valor: entrada, 
jantar, sobremesa, bebibas (suco, refri e água), 

louvores ao vivo e sorteio de brindes.
Contato/Reservas: (33)3331-1055

Atenção: Os casais participantes devem fazer o 
pagamento até no domingo dia 09/06. 
Agradecemos a compreensão de todos.

D/E - Ulisses, Pr. Sérgio, Francisca, Nilza, 
José Antônio e Vinícius


