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 A morte é chamada na Bíblia de o rei dos terrores; por isso a morte é o último inimigo a 
ser vencido. Nós não fomos criados para morrer, por isso a morte nos choca, a morte nos esmaga 
com uma dor quase que insuportável. Não é fácil enterrar os nossos entes queridos, não é fácil 
nos despedir de parentes, familiares e amigos achegados. 

 Mas a morte já foi vencida, a morte já foi nocauteada, a morte morreu na morte de 
Cristo. O grande teólogo da Inglaterra, John Owen, grande puritano do século 17, escreveu um 
livro maravilhoso: A morte da morte na morte de Cristo. Jesus Cristo morreu, mas arrancou o 
aguilhão da morte, ele matou a morte ao ressurgir dos mortos como primícia de todos aqueles que 
hão de ressurgir no último dia. A morte foi vencida, tragada foi a morte pela vitória de Cristo. 
Agora você não precisa mais ter medo da morte, porque a morte não tem mais a última palavra, a 
morte que nos machuca, a morte que traz um gosto amargo de dor na nossa alma, a morte que 
provoca tantas e abundantes lágrimas, que nos marca com a dor do luto, esta morte foi vencida. 

 O apóstolo Paulo chega a dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer 
é lucro por quê? Porque a morte não é o fim da linha, a morte não tem a última palavra, a morte é 
apenas um momento temporário, em que o nosso corpo físico, feito de barro, volta ao barro, volta 
ao pó; mas quando Jesus voltar em glória, este corpo que desceu à sepultura, ressurgirá. De que 
maneira? Um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, celestial, semelhante ao corpo da 
glória do Senhor Jesus. Morrer para um cristão, aquele que crê no Senhor Jesus, que é a 
ressurreição e a vida é lucro. Por quê? Porque morrer para o cristão é partir para estar com Cristo, 
o que é incomparavelmente melhor!

 Não cremos nesta ideia de que quando uma pessoa morre, aquela que creu no Senhor 
Jesus como seu Salvador e Senhor, que a sua alma vai também para a tumba dormir com o corpo; 
não! Absolutamente não! Não cremos que com a morte, o espírito, a alma vão se desencarnar e 
ficar vagando por aí à procura de uma outra reencarnação, não cremos nisso, a Bíblia não ensina 
isso. Não cremos que quando a pessoa morre, aquela que creu no Senhor Jesus, a sua alma vai 
para o purgatório, sofrer, não cremos nisso. O que a Bíblia diz é que quando um cristão morre a 
sua alma é imediatamente aperfeiçoada e vai para a presença de Deus desfrutar já imediatamente 
da bem-aventurança eterna. Morrer é partir para estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo, o que é 
incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer que morrer é deixar o corpo e 
habitar com o Senhor. A nossa alma no momento da morte vai para Deus e já começa a desfrutar 
das venturas eternas, já começa a desfrutar das recompensas e das glórias que nem um olho viu, 
nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem.

 Nós não precisamos ter medo da morte, porque de fato a Bíblia diz que preciosa é aos 
olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que desde 
agora morrem do Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os 
acompanhem. Mas esse corpo, que foi feito do pó, que é pó, e voltará ao pó, quando Jesus voltar 
em glória com grande majestade e poder, trazendo consigo seus santos anjos, e os remidos que 
com ele estão na glória virão entre nuvens, e diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão 
primeiro, só então os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o 
Senhor Jesus nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor.

 Que consolo nós temos! Que garantir nós temos! Que certeza inabalável nós temos! A 
morte foi vencida, a morte morreu na morte de Cristo, porque ele ressuscitou dentre os mortos e 
ele é a ressurreição e a vida! Aquele que agora vive e crê em Jesus não morrerá eternamente, mas 
passou da morte para a vida. Temos uma viva esperança, temos uma recompensa gloriosa, temos 
uma coroa imarcescível cheia de glória. Nós não estamos à caminho de um túmulo gelado, nós 
estamos à caminho da glória.

 Você pode também ter esta esperança viva e esta certeza inabalável. Basta você 
arrepender-se de seus pecados, basta você olhar para Jesus como seu Salvador pessoal, como 
Senhor da sua vida, entregar a ele o seu coração e confiar exclusivamente nele para você receber 
o presente da vida eterna. Hoje, agora, neste momento, você pode entregar sua vida Jesus, ele te 
recebe, ele tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar, é ele quem convida você que está 
cansado e sobrecarregado, vinde a mim; você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar 
você e eu vou dar descanso para a sua alma. Jesus Cristo, agora mesmo, oferece para você esta 
vida plena, maiúscula, de plena alegria, de certeza inabalável, de que você tem pela fé, por causa 
da sua graça, o dom da vida eterna; e então, você não precisará mais temer a morte. Você tem 
segurança de que a sua vida é viver em Cristo e para Cristo, e quando Deus chamar você, você 
tem certeza de que estará com ele para sempre, e sempre, e sempre.

 E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se 
revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: “Tragada foi a morte pela 
vitória.” “Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?” 1 Coríntios 
15.54-55

Rev. Hernandes Dias Lopes
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Parabéns pra Vocês!

Atenção Pré - Adolescentes - Nossa próxima reunião será na 
sexta-feira dia 14/06/19 às 19h30min. não percam e tragam 
visitantes. Até lá!

U
PA

U
P

J

Encontro de crianças da IPM - Na próxima terça-feira, 
dia 11/06/19, 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

Aniversário do Rev. Anderson  - A UPH participou 
ativamente do Culto de Gratidão pelos 63 anos de vida e 40 de 
Ministério do Rev. Anderson, na quarta-feira (05/06), 
oferecendo-lhe uma linda camisa. Deus continue abençoando 
todos os sócios, bem como ao Pr. Anderson.

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 (09/06)
Carolina Machado Bastos Franklin
Segunda-feira (10/06)
Maria Stela de Faria - 98434-3701
Quarta-feira (12/06)
Sofia Lydia de Albuquerque R. L. - 98811-1001
Adriana Alves da Rocha Gouvêa - 98418-9865
Walison Luiz de Souza - 98403-3137
Ester Carolline de Albuquerque R. L.- 3332-3001
Murilo A. da Fonseca Moreira - C. S. J. do Mçu
Quinta-feira (13/06)
Jaques Cordeiro - 3331-4258
Lívia Macari Hott Campos - 3331-4147
Sexta-feira (14/06)
Bruno Nunes Leitão
Aaron Heringer Cerqueira - 3332-3695
Gregory Souza Lopes - 3331-4406
Sábado (15/06)
Marcileia de Oliveira Amaral - 98429-6773

CASAMENTOS

Domingo (09/06)
Maria Aparecida e Marcus - 3332-2195
Quarta-feira (12/06)
Rosemeire e Samuel - 3331-1656
Lucimar e Francisco - 3331-3537
Sexta-feira (14/06)
Ivone e Adilson - 3332-3283 
Sábado (15/06)
Iderlina e Ev. Eneias - C. S. J. do Mçu

“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 10/06 (Segunda-feira) às 19h.
Reunião Plenária- Dia 12/06 (Quarta-feira) às 19h30min.

U
M

P

 Jovens fiquem ligados em nossas programações no mês de 
Junho e participem:
Sábado 08/06- Intercâmbio Juventude Porta Voz
Sábado 15/06- 114 anos IPM
Sábado 22/06- Festival de Caldos DAREI
Sábado 29/06- Conhecendo os Líderes

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.

ALGUMAS ATIVIDADES 
CONFIRMADAS PARA 2019

15 e 16/06(Sábado e Dom.) – 114º Aniversário da 
IPM – Rev. Felipe Costa Fontes
13/07 (Sábado) – Reunião Ordinária do SLM na 1ª IP 
Carangola
02,03 e 04/08 – Encontro de Casais no Caparaó 
Parque Hotel – Rev. Hernandes Dias Lopes
08,09 e 10/08 – 5º Super Bazar Missionário
14 a 19 de Outubro – 3ª Viagem Missionária IPM  
(Ao Norte de Minas ou ao Projeto FONTE NO 
DESERTO no Nordeste – Passando por Salvador – 
BA). 

CMO – CAMPANHA MUNDIAL DE 
ORAÇÃO

No período de 30 de maio a 08 de junho de 2019, 
aconteceu 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 realizou cultos de oração em 
várias praças de nossa cidade e nas próprias igrejas. 
Hoje é o DIA DE PENTECOSTE, que marca a 
descida do Espírito Santo , conforme Atos 02. 
Oremos para que o mesmo espírito esteja inundando 
os corações de poder, santidade e consagração.

PRESTAÇÕES DE SERVIÇO
1. Aluga-se casa localizada a Travessa Angelina 

Muniz,  Bairro Todos os Santos. Valor do aluguel R$ 

700,00 Falar com Adirseu: (33) 99984-0900.
2. Aluga-se - 2 apartamentos localizados na Rua 

Ismar Estanislau, 280, centro. Contato: Vânia (33) 

99997-1354.
3. BOM DE BOLO - Faça já a sua encomenda de 

bolo comum e de aniversário, através do número 

3331-5447. Vale a pena conferir!
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS
Hoje (09/06) – 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 (10/06) – 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 (11/06) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e 
Guaraci (Irmãos Rev. Anderson) (E).
Quarta (12/06) – Famílias Enlutadas, Bruno (sobrinho 
Regina Póvoa) (E), Trabalho na Renalclin, Carlos 
Medeiros (Toninho) (E).
Quinta (13/06) – Povos Não Alcançados,  (E), Davi 
Romão (E), Missão Vida, Delmar (Irmã da Delza do 
Pastor).
Sexta (14/06) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo), 
Antônio Carlos  da Congr, P. Aldeia (E). 
Sábado (15/06) - Plantação de Igrejas no PRVM, 
Situação Política e Econômica do Brasil, Afastados da 
igreja, Sandra (E) esposa Dalton.

Porta do Templo (Hoje): Diács. Gerson e Fábio E.
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Fábio M.
Ofertório - Diács. Gerson e Fábio E.
Porta e Interior: 
3ª Feira (11/06) - Diác. Moacir
5ª Feira (13/06) - Diác. Moacir
Púlpito (Noite) - Presb. Milton e Diác. João Batista
Culto Infantil - Diác. Joel

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: 09/06: Manhã: Sede/ Noite: Sede
Terça: 11/06: Sede/Renalclin
Quinta: 13/06: Sede
Sábado: 15/06: IPM 114 Anos
Domingo: 16/06: IPM -114 Anos
                             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: Salmo 89. 1- 7  

2. Cântico do hino número 47 - “Louvor e 

     Glória”

3. Oração de Louvor a Deus

4. Momento de Confissão e Perdão

     a) Texto: 1 João 2. 17-17

     b) Hino número 121 – “Perfeição”

     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
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25 e 26/05  -  ANIVERSÁRIO DA UPA
Os adolescentes agradeceram a Deus os 52 anos de organização da UPA, nos dias 25 e 26 de maio/19, com 
cultos no sábado à noite, domingo de manhã e à noite, sendo que o Seminarista Sergio foi o pregador. No 
domingo pela manhã houve classe de ED especial para rapazes e moças, sendo que a Cibele, esposa do 
Sem. Sergio falou para as moças. Foram momentos de intensa gratidão e júbilo. Parabéns UPA e seus casais 
de Orientadores: Paulo Iff e Isabela; Emanuel e Juliana; Ademir Jr. e Andressa; Fábio e Suely, e aos 
Conselheiros: Presb. Vinícius e Gláucia.  

Louvor: Sócios e sócias da UPA

FALECIMENTOS
GENOVEVA DELOGO SINETE

Nossa estimada irmã nascida a 28 de junho de 1960, em S. P. do Avaí, 
Distrito de Manhuaçu, veio a falecer no dia 30 de maio de 2019, aqui 
no HCL. Filha de Victor Delogo Machado e Dalva Berbert Delogo. 
Deixou 06 irmãos: Carlos, Dinalva, Alda, Edson, Isaque e Raquel. 
Casou-se com Joel Pereira Sinete em 26 de maio de 1984, com quem 
teve dois filhos: Crisander e Crisellen. O Crisander casou-se com 
Cíntia e já é pai da Ester. Era mulher do lar, de fé e orações diárias, 
mãe zelosa, esposa dedicada, generosa, gostava de cultivar flores e de 
cozinhar, fazia lindos bordados e sempre estava na Casa de Deus. 
Descansou no Senhor de forma serena, vitima de uma forte 
Pneumonia. Foi extremamente bem cuidada pelo seu esposo e filhos, 
bem como por toda equipe médica e de enfermagem. Seu corpo foi 
velador aqui no salão da IPM e levado para S. P. do Avaí. Tanto aqui 
em Manhuaçu, quanto lá em S. P. do Avaí, foram realizados 
momentos religiosos de gratidão a Deus por vida tão preciosa, de 
súplica do conforto para os familiares e de proclamação da esperança 

da vida eterna por meio da fé e graça de Jesus. Deus seja louvado por vida tão preciosa.  Disse Paulo: 
“Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro” (Fp. 1.21).   

 

MYRTES SATHLER BREDER
Nascida a 23 de março de 1940 em Alto Jequitibá MG, Myrtes era 
filha do Rev. e Prof. Adelino Sathler e Celina Faria Sathler, sendo a 
segunda filha de uma prole de 07 irmãos: Maria Helena, Myrtes, 
Guaraci, Márcia, Adelino Jr., Anderson e José. Estudou no Colégio 
Evangélico de Alto Jequitibá,  cursou o Magistério em Carangola e 
Caratinga, tornando-se professora especial, criativa, atenciosa e 
herdou de seu pai o espírito da liderança e organização. Muito 
ajudou a sua mãe a cuidar de seus irmãos, principalmente o 
Anderson e José. Sempre esteve envolvida com o trabalho do 
Senhor e  se destacou na área da música e regência, tocando piano, 
harmônio e acordeon. Casou-se em 27 de março de 1971 com Liel 
Breder, com quem teve dois filhos: Marisa e Fernando. Marisa se 
casou com André e são pais de Raquel e Miguel. Myrtes esteve 
sempre envolvida na área educacional e acima de tudo na Igreja. 
Ocupou vários cargos na IP de Alto Jequitibá, na Federação e 
Confederação de SAFs. Foi regente do coral da IPAJ por cerca de 40 
anos ininterruptos. Auxiliou na implantação do Encontro de Casais 
Com Cristo em Alto Jequitibá. Foi  fundadora do Coral Servas de 
Cristo. Acometida da Hidrocefalia, teve de se submeter a 04 
cirurgias de implantação de válvulas em sua cabeça. Ficou acamada 

por cerca de 05 anos, recebendo todos os cuidados da família e cuidadoras. Nunca reclamou, sempre 
demonstrou um sorriso em sua face, mesmo no leito da enfermidade cantava louvores ao Senhor. Sua vida 
foi de serviço dedicado e zeloso a Deus, à família e ao próximo. Ela descansou no Senhor no dia 02 de junho 
de 2019, sendo sepultada no dia 03/06. Seu corpo foi velado no Pavilhão do Ex- Colégio Evangélico 
(APCE). No culto fúnebre houve muitos louvores de gratidão e esperança, bem como a presença de 24 
Pastores. A irmã Silvana Werner Ferreira Fraga leu uma linda e emocionante biografia intitulada: 
“Cantando Para Myrtes”, onde destacou as notas musicais: LÁ grimas; MI rtes; FA mília; SOL idariedade; 
RE cordações; DO ce nome de Jesus; SI para ela não existia dúvidas quanto a soberania e a graça de Jesus. 
“Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do 
Senhor para todo o sempre.” (Sl 23.6). Veja agradecimento da Família Sathler na página 06.

D/E.: Presb. Vinícius, Gláucia, Cibele, Karem,
Seminarista Sérgio Montezuma e Paulo



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

16/06/19 – PRÓXIMO DOMINGO
114 Anos da IPM 

09h  – Culto  de Ações de Graças – Rev. Filipe
10h15min – Escola Dominical em Conjunto
17h30min – Classe Novos Membros
19h10min – Projeto Acolher – UPJ e UCP
19h30min – Culto de Gratidão – Rev. Filipe

15 e 16/06 - 114 ANOS DA IPM
C o m e m o r a r e m o s  o 
aniversário de organização 
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 
Freguesia do Ó na cidade de 
São Paulo – SP, Professor no 
Centro de Pós Graduação 
Andrew Jumper e escritor. 
Com certeza serão cultos de 

muito louvor, gratidão e edificação pela Palavra. 
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.  

 HORÁRIO ESPECIAL NA TERÇA
Comunicamos que em virtude do Jantar dos 
Namorados, na próxima terça-feira, dia 11 de junho, o 
Culto de Oração começará às 19horas e irá até às 20h. 
Contamos com a colaboração e atenção de todos. 

MÊS DO LAR – AGRADECIMENTOS
A IPM  agradece às famílias que abriram as portas de 
seus lares para a realização dos cultos familiares, às 
quintas-feiras. Foram momentos de grande alegria, 
comunhão e crescimento espiritual. Deus recompense 
a todos. 

REGISTRO DE AGRADECIMENTO DA 
FAMÍLIA SATHLER

Liel Breder, Marisa, Fernando e toda a família Sathler, 
agradecem a esta amada igreja, as orações e as inúmeras 
e carinhosas manifestações de amizade e amor fraterno, 
durante o período de enfermidade de Myrtes Sathler 
Breder e, por fim, por ocasião de sua transferência ao lar 
celestial, onde foi para os braços do Pai. Deus ouviu as 
orações e tais expressões de amor, para encher de 
conforto e paz os corações dos familiares. Deus a todos 
abençoe por este ato de fraternidade cristã. “Bem-
aventurados os mortos que, desde agora, morrem no 
Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das 
suas fadigas, pois suas obras os acompanham” Ap 
14.13
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JUNTA DIACONAL
Os Diáconos solicitam a colaboração da igreja no 
sentido de se evitar a promessa de doação de cestas 
básicas para pessoas não membros da Igreja. Em casos 
de extrema necessidade, procurar algum diácono e 
expor a situação, a qual será avaliada pelas irmãs 
Gláucia, Andressa e Gleicione, que são Assistentes 
Sociais. 

3ª VIAGEM MISSIONÁRIA DA IPM
Está confirmada para os dias 14 a 19 de outubro/19, 
no Projeto Missionário “Fonte do Deserto” (Pr. 
Neto), na cidade Nordestina de São José do Belmonte 
– PE, passando pela cidade de Salvador – BA. As 
inscrições estão abertas e as os assentos (lugares) no 
ônibus serão garantidos de acordo com a ordem das 
adesões. Investimento: R$ 495,00. Forma de 
pagamento: Sinal na hora da adesão: R$ 195,00, e 
mais três parcelas de R$ 100,00 ( 15 de julho, 15 de 
agosto e 15 de setembro). Faça sua reserva já e 
garanta sua participação nesta viagem inesquecível.

SAF FAZ DOAÇÃO PARA IDOSOS
No dia 20/05 (2ª-
feira) um grupo de 
i rmãs  da  SAF 
visitou o Asilo da 
c i d a d e  d e 
Manhuaçu e levou 
doações de sapatos 
de lã para aquecer 
os pés dos idosos. 

Foram momentos de alegria, solidariedade e 
evangelização. Parabéns SAF por gesto tão nobre.

Evangelização na Prefeitura dia 03/06

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 devem fazer o pagamento até 
hoje (09/06). Agradecemos a compreensão de 

todos.


