
“E conhecereis a verdade,
e a verdade vos

libertará.”
João 8:32

Organizada em 07 de Junho de 1905 - Primeira Igreja Evangélica Em Solo ManhuaçuenseOrganizada em 07 de Junho de 1905 - Primeira Igreja Evangélica Em Solo ManhuaçuenseOrganizada em 07 de Junho de 1905 - Primeira Igreja Evangélica Em Solo Manhuaçuense

Boletim Dominical - Nº 1086 - Ano XVII - 08/12/2019
DISQUE PAZ - Ligue já 3331-1038 

PROVAS DA INSPIRAÇÃO
 DA BÍBLIA



 Informativo IPM 0208 de dezembro de 2019

PROVAS DA INSPIRAÇÃO DA BÍBLIA
  Há na bíblia dois textos principais que mostram com clareza que as Sagradas 
Escrituras são inspiradas por Deus: 2 Timóteo 3.14-17 e 2 Pedro 1.21. Quando falamos em 
inspiração, estamos afirmando que Deus levantou pessoas e as fez registrar, sem erro, a Sua 
revelação especial. Era o próprio Deus agindo em suas mentes e corações. A Bíblia possui 66 
livros inspirados por Deus, mas o Concílio de Trento, em 15 de abril de 1546, acrescentou mais 
07 livros, os quais são chamados de “apócrifos”, ou seja, não inspirados, pobres em estilo e 
conteúdo. Apresentamos algumas provas inequívocas da inspiração da Bíblia Sagrada 
endereçada a toda humanidade. 

UNIDADE NA DIVERSIDADE

 A Bíblia foi escrita num período de cerca de 1.600 anos (16 séculos), através de cerca de 40 
autores diferentes, porém todos eles falaram sobre a mesma mensagem e contaram a mesma 
história da vinda do Messias - Jesus Cristo. Ainda mais, ela foi escrita em várias línguas, em 
regiões diferentes, culturas e povos diversos e de contextos históricos os mais diferentes. 
Mesmo assim, não há antagonismo e nem divergências no conteúdo escriturístico, pois foi Deus 
quem “soprou” para cada autor o que deveria ser escrito. A mensagem bíblica é a mesma do 
Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia não é uma colcha de retalhos e por isso não pode ser 
interpretada por meio de textos isolados. Há uma unidade na diversidade. Toda a Bíblia aponta 
para Jesus, o seu personagem principal. 

INDESTRUTIBILIDADE

Já no templo bíblico o Livro da Lei sumiu dentro do próprio templo, nos dias do Rei Josias e foi 
em seguida achado pelo Sacerdote Hilquias ( 2 Reis 22.8-10). Na época dos apóstolos a 
perseguição era intensa a ponto de serem proibidos de falar sobre a Palavra. Mas, de forma 
corajosa, os apóstolos não deixaram de anunciar os ensinos bíblicos. Muitas e variadas 
perseguições a Bíblia vem sofrendo ao longo da história. Milhares já foram queimadas, 
inclusive em nossa região. Hoje, em alguns países, elas não podem entrar legalmente e nem ser 
lida pelos cristãos. Porém, a Bíblia continua sendo lida e distribuída em quase toda a terra. As 
Palavras de Deus jamais poderão ser destruídas completamente. 

EFICÁCIA EM SEUS EFEITOS

 A inspiração da Bíblia é questão de fé e não de prova científica. Em Hebreus 4.12 está escrito: 
“Porque a Palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois 
gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para 
discernir os pensamentos e propósitos do coração”. Isso quer dizer que a Bíblia é um livro 
diferente, ou seja, ele muda e transforma vidas. Ele leva as pessoas para mais perto de Deus e as 
conduz à salvação. O próprio Filho de Deus disse para se examinar as Escrituras, porque nelas 
há palavras de salvação (João 5.39). A Bíblia fala de um homem que ia em seu carro lendo as 
Escrituras, mas sem entendê-la. De repente apareceu um homem chamado Filipe que explicou a 
ele o sentido das palavras que estava lendo e ele creu em Jesus e teve sua vida completamente 
transformada, sendo inclusive batizado imediatamente (Atos 8. 26-40). A Confissão de 
Westminster diz: “Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a 
glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarada nas Escrituras 
ou pode ser lógica e claramente deduzido dela”. Conta-se que um médico cristão estava lendo a 
Bíblia, quando alguém se aproximou dele e disse: “Não posso crer que o senhor, com sua 
cultura, consiga ler um livro como este, por que nem sabemos quem o escreveu e eu não acredito 
numa coisa que não saiba quem escreveu”. O médico perguntou ao seu amigo: “O senhor 
acredita em tabuada?”. “Sim e uso-a frequentemente”. “O senhor sabe quem inventou ou 
escreveu a tabuada?”. “Não, não sei, respondeu o incrédulo”. “Como é então que o senhor 
acredita e usa algo que não sabe quem escreveu?”. O homem embaraçado teve uma brilhante 
ideia e respondeu: “É que ela funciona, e todo mundo sabe disto”. “Meu amigo, disse o médico, 
a Bíblia também funciona. Eu poderia lhe mostra centenas de pessoas que tiveram suas vidas 
modificadas pelas Bíblia. Seus ensinos são vida para quem os coloca no coração”.    

 Assim sendo, é necessário afirmar que a Bíblia não precisa mais de defesa, pois é a 
Palavra inspirada por Deus. Precisamos ler mais a Bíblia, obedecer mais a Bíblia e praticar mais 
a Bíblia.  

Rev. Anderson Sathler
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Parabéns pra Vocês!

Atenção Pré - Adolescentes - Nossa próxima reunião será na 
sexta-feira dia 13/12/19 às 19h30min. não percam e tragam 
visitantes. Até lá!

U
PA

U
P

J

Encontro de crianças da IPM - Na próxima terça-feira, dia 
10/12/19, 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. As 
Coordenadoras agradecem o apoio dos pais.

U
C

P

Ligue ou envie uma mensagem 
para os aniversariantes!

U
P

H

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

S
A

F
U

M
P UMP em Atividade - Atenção jovens nossa programação da 

próxima semana será divulgada no Whatsapp. Falar com 
Rebeca (98440-2924). 

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

Confraternização - Quarta-feira dia 11/12, às 19h30min. 
haverá a confraternização da SAF.

GMSAFF - Sábado dia 14/12, às 13h. haverá Evangelismo 
na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

CONGRESSO DA FEDERAÇÃO - Nossa UPH se fez 
representar no Congresso Presbiterial na I.P .S. P. Avaí em 30/11, 
com os sócios Wesley, Samuel, Dr. Antônio, Carlos e Sandro.

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

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

Segunda-feira (09/12)
Sayonara Graize Rocha - 3331-3592
Zilmar Nunes Moura
Fabiana Tavares de Faria
Francisco Elias Salomão Lanna - 3331-3537
Durval Barreira da Silva - 3332-3627
Quarta-feira (11/11)
Darcy de Araújo
Miguel Henrique Dias Bandeira
Quinta-feira (12/12)
Guilherme D. Mota de Andrade - 98401-6969
Paulo E. Iff de Mattos Júnior - 99999-9242
Ilva H. da Silva Colombo - C. Simonésia
Sexta-feira (13/12)
Bernadete Pereira Huginim
Moacir Marques de Souza - 98411-4558
Sebastião Luiz Xavier Ribeiro - 3331-6690
Rodrigo Luiz  Arruda - C.S.J.Mçu
Sábado (14/12)
Helon David Nunes - 3331-5904
Geralda Francisca Gomes - 98407-5444
Denise Breder Vieira Emerich - 3331-1433
Claudineia Eleutério Luciano - C. Simonésia

CASAMENTOS
Domingo (08/12)
Sueli e Ervesson - 98419-0521
Terça-feira (10/12)
Geovânia e Erivelton - 3332-1957
Quinta-feira (12/12)
Gislane e Ronaldo - 3332-3878
Sexta-feira (13/12)
Sara e Guilherme - 98814-7454
Gleiciane e Ademar - 3331-1467
Sábado (14/12)
Luciene e Aderson - 3331-1625

“Ensina-me, SENHOR, o caminho 
dos teus decretos , e os seguirei até o 

fim.”Samo 119:33

NOSSOS CULTOS
Aos domingos e durante a semana, começaremos 
nossos cultos alguns minutos antes das 19h30min 
com alguns louvores ao Senhor. Entre no santuário 
em espírito de adoração e reverência. Ao final, após 
a Bênção Apostólica e o cântico do Tríplice Amém, 
se assente e ore ao Senhor.

13 E 14/12 - REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO PRVM

Será aqui na IPM a partir da sexta-feira, 13/12, às 
18h. Vamos acolher com alegria e calor humano os 
Pastores e Presbíteros de nosso Presbitério Vale do 
Manhuaçu. Os Pastores da IPM participarão e o 
Presb. Nailton será o representante da igreja. 
Oremos pelo êxito dessa reunião.

CANAL DA IPM NO YOU TUBE  
Você já pode acessar esse canal 
da IPM no You Tube onde 
encontrará mensagens diversas 
que edificarão seua vida. Fique 
l i g a d o  e  s e j a  e d i fi c a d o ! 

Endereço:https://www.youtube.com/channel/UCE
tNnKzvGWYfae9muuTmH5A 

CADA DIA DE NATAL
Você está lendo o CADA DIA 
DE NATAL todos os dias? Ele 
contém preciosas  l ições 
b í b l i c a s  a  r e s p e i t o  d o 
verdadeiro significado do 
Natal. Oremos pelas pessoas 
que ganharam essa literatura 
para que vidas sejam salvas e 
edificadas.

HOJE - CLASSE DE NOVOS 
MEMBROS

Haverá hoje mais uma aula, às 17h30min, no salão 
em frente à cozinha. Esta classe é temporária e 
prepara as pessoas para o batismo, para a profissão 
e  pa ra  se  to rnarem membros  da  Ig re ja 
Presbiteriana, conhecendo assim as doutrinas e 
governo da IPB. Venha participar.



08 de dezembro de 2019

ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS

ATIVIDADES REV. RENATO

Serviço Cristão

Pensar 
& Fazer

LITURGIA –19h30min

1. Cântico: Ministério de Louvor IPM

2. Boas Vindas aos Adoradores 

3. Oração de Adoração

4. Leitura Bíblica: Salmo 119. 101-

     105 (Destaque V. 105) 

    "Lâmpada para os meus pés é a tua 

       palavra e luz, para os meus   

      caminhos."

5. Cântico  do hino número 350 – “A 

     Palavra da Vida”

6. Oração de Louvor

7. Confissão de Pecados e Perdão:

    a) Leitura Bíblica:  2 Timóteo 3.14- 

      17

    b)Orações Silenciosas de Confissão

    c) Oração Audível de Confissão e 

        Perdão 

8. Cânticos: Ministério de Louvor da 

    IPM

9. Culto Infantil – Oração e saída 

    das Crianças

10. Leitura Bíblica e Mensagem 

11. Oração de Gratidão pela Bíblia 

      Sagrada

12. Bênção Apostólica e Tríplice 

       Amém

13. Momento de Oração (Poslúdio) e  

      Saídas e Cumprimentos  

Hoje (08/12) – Missões Sertão Nordestino, Ministério 
de Louvor (Dalton e equipes), Neide (E), Marília 
Breder (E), Igreja Perseguida, Antônio Francisco 
Lacerda - I. P. S. Margarida (Toninho)(E), Rev. Marco 
Antônio Lopes e família (India).

Segunda (09/12) –  IDOSOS: Sebastião Monteiro, Dª 
Nini, Elsy, Zarife, Marilaila, Aderson Heringer, Maria 
Helena, Maria Pettes, Arlentino, Aracy.

Terça (10/12) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e 
Guaraci (Irmãos Rev. Anderson) (E), Liel Breder (E).

Quarta (11/12) – Famílias Enlutadas, Trabalho na 
Renalclin, Carlos Medeiros (Toninho) (E), José Pettes 
(Ex Zelador) (E), Cidade de Manhuaçu

Quinta (12/12) – Missão Povos Não Alcançados,  (E), 
Vida, Rev. Luis E. Monteiro (E).

Sexta (13/12) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo), 
Antônio Carlos  da Congr, P. Aldeia (E). 

Sábado (14/12) - Plantação de Igrejas no PRVM, 
Situação Política e Econômica do Brasil, Afastados da 
igreja, Sandra (E) (esposa Dalton), Delmar, Odenir 
Brum e Milton (E) irmãos da Delza.

Porta do Templo (Hoje): Diács. Moacir e Fábio E.
Microfone/Departamento Infantil: Diác. José Augusto
Ofertório - Diács. Moacir e Fábio E.
Porta e Interior: 
3ª Feira (10/12) - Diác. Dorly
5ª Feira (12/12) - Diác. Dorly
Púlpito (Noite) - Presb. Milton e Diác. Claudio
Culto Infantil - Diác. José Augusto

Reunião de Oração (3ª Feira) - Pr. Sérgio

Estudo Bíblico (5ª Feira) - Rev. Renato

Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher

Escala do Mês de  01- SAF; 08 - Dezembro 2019:
UMP e UPA; 15 - UPJ E UCP.; 22 - UPH; 29- 
Ministério de  Missões

Hoje (08/12): Manhã: Sede / Noite: Sede
Terça (10/12): Sede/Renalclin
Quinta (12/12): Sede
Sábado (14/12): PRVM
Domingo (15/12): Manhã e Noite: C.S.J.Mçu

"  Não é fácil ler a Bíblia sempre, 
não é fácil orar, porque a carne 
odeia isso. Então, o que vocês 

precisam entender é que todos nós 
precisamos lutar contra a apatia. 

Todos nós precisamos lutar contra a 
preguiça espiritual. Porém, são 

aqueles que lutam contra isso que 
prevalecem e progridem em 

santidade. Isso é muito, muito 
importante. Vocês não se 

santificarão, vocês não crescerão 
em sua conformidade com Cristo 

sem fazer nada.""

Paul Washer

2º Domingo de Dezembro - Dia da Bíblia
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BANDA SEMEADORES EM VARGEM ALEGRE  
 Aconteceu no domingo passado (01/12) visita da Banda SEMEADORES, liderada pelo Miss. Magno, em Vargem 
Alegre – MG. Às 16h houve trabalho na Clínica de Recuperação – DESAFIO JOVEM HEBROM  e às 19h30min 
Culto no Templo. Foram momentos de muita evangelização, louvor, comunhão, encorajamento e pregação da 
Bíblia Sagrada. Deus seja louvado por essa programação que foi bênção tanto para os de Vargem Alegre, quanto 
para os da Banda Semeadores. É a IPM semeando as Boas Novas de Salvação.

Na quinta-feira (28/11), a IPM comemorou com muita 
alegria e entusiasmo essa importante data do Calendário 
Cristão – Dia Nacional de Ações de Graças. Foram 
realizados 05 cultos (07h – 10h – 13h – 16h – 19h), sendo 
que às 19h foi o encerramento com uma expressiva presença 
e entrega de gêneros alimentícios não perecíveis, como 
demonstração concreta de gratidão. Houve momento social 
de gratidão  após o culto da noite. Grande foi a arrecadação 
de alimentos que serão doados para algumas entidades de 
Manhuaçu e região, bem como algumas famílias carentes da 

IPM. Deus recompense aos doadores. Resultado das doações: arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, fubá, biscoito, 
sardinha, leite, massa de tomate, sal, tempero alho, pó de café, farinha e  70 CESTAS BÁSICAS COMPLETAS. 
Total de quilos arrecadados: 4.805 kg. “EM TUDO DAI GRAÇAS”. 

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS  

DIRETORIAS IPM PARA 2020 
  

Junta Diaconal
Pres.: João Batista; Vice-Pres.: Elias

1º Sec.: Claudio; Tes.: Fábio

UCP
Pres.: Ana Júlia; Vice-Pres.: Milena;

1ª Sec.: Ana Luiza; 2ª Sec.: Sofia
Tesoureiro: Thiago
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08/12/19 – HOJE NA IPM
2º Dom. de Dezembro - “Dia da Bíblia”

09 horas – Culto Devocional
10h15min – Escola Dominical em Classes
17h30min – Classe de Novos Membros
19h10min – Projeto Acolher – UMP e UPA
19h30min – Culto de Louvor 

15/12/19 – PRÓXIMO DOMINGO
09 horas – Culto Devocional
10h15min – Escola Dominical em Classes
17h30min – Classe de Novos Membros
19h10min – Projeto Acolher – UPJ e UCP
19h30min – Culto de NATAL (Cantata Infantil)

HOJE – ESCOLA DOMINICAL EM 
CLASSES

Hoje teremos a ED funcionando em classes. Os 
professores ministrarão o estudo AVIVAMENTO E 
REVESTIMENTO DE PODER, do capítulo 10 do 
livro Avivamento Urgente. No próximo domingo 
(15/12) estudaremos o capítulo 11 – Avivamento e 
Evangelização Fervorosa. Deus abençoe a todos.

10/12 - REUNIÃO FESTIVA – NÚCLEO 
DO CÂNCER

Na terça-feira (10/12), aqui na IPM, a partir das 13h, 
haverá momento festivo do Núcleo do Câncer. Serão 
momentos de comunhão e gratidão a Deus por mais 
um ano de bênçãos.  

11/12 - REUNIÃO FESTIVA - SAF  
Ocorrerá na próxima quarta-feira (11/12), às 
19h30min, aqui na IPM. Serão momentos de 
comunhão, muita gratidão a Deus e súplica a favor de 
um 2020 abençoado pelo Senhor. Todas as sócias 
estão convidadas. Não faltem irmãs!

11/12 - REUNIÃO FESTIVA – AMEM 
Será na próxima quarta-feira (11/12), às 10h30min, 
na Igreja Metodista (ao lado das Lojas Americanas), 
onde haverá culto de gratidão pelas bênçãos de 2019 
e em seguida um serviço de almoço da UNIDADE E 
COMUNHÃO. Espera-se a presença da FAMÍLIA 
AMEM e de ilustres visitantes.

11/12 - CULTO DE FORMATURA
Será aqui na IPM na próxima quarta-feira (11/12), às 
19h, o Culto de Formatura do Curso do 3º Ano do 
Ensino Médio do Colégio Tiradentes. Serão 
momentos de gratidão, louvor e reflexão da Palavra. 
Parabéns aos Formandos, Professores, Funcionários 
e Direção do Colégio.

13/12 - CASAMENTOS E RECEPÇÃO DE 
MEMBROS NA C. SANTANA

Na sexta-feira (13/12), a partir das 15h30min, 
ocorrerá em nossa Congregação em Santana algumas 
recepções de membros e o casamento de Margarida e 
Paulo. Que Deus abençoe toda a programação. 

13/12 – ENTREGA DE MEDALHA
O Pastor Sérgio Veiga, fundador da 
DAREI, será condecorado com a 
honrosa Medalha Desembargador 
Hélio Costa, a qual lhe será conferida 
em 13 de dezembro de 2019, às 18h, no 
Fórum Desembargador  Alonso 
Starling, aqui em Manhuaçu. Esta 
comenda é de entrega bienal e tem 
como objetivo estabelecer uma maior 
aproximação entre o Poder Judiciário e 
a Sociedade. Ela condecora aqueles que 

prestam ou prestaram relevantes serviços ao Poder 
Judiciário. A IPM cumprimenta ao Pr. Sérgio pela 
homenagem e deseja uma feliz cerimônia.

GRUPO MISS. SAF EM FAMÍLIA
Sábado dia 14/12, às 13h. haverá Evangelismo 
na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). 

15/12 - CULTO 
ESPECIAL DE NATAL
N o  p r ó x i m o  d o m i n g o 
(15/12), no culto da noite, 
celebraremos o nascimento 
d e  J e s u s  c o m  u m a 
apresentação pelas crianças e 
pré-adolescentes da cantata 
O  A N I V E R S Á R I O  D E 
JESUS. Venham e tragam 
convidados!

RELATÓRIOS DE FINAL DE ANO
Todas as Sociedades Internas, Escolas Dominicais, 
Ministérios e Junta Diaconal, da Sede e Congregações, 
devem apresentar seus relatórios devidamente 
preenchidos até o dia 09 de dezembro/19 (2ª feira). 
Vamos fazer o melhor através de um preenchimento 
cauteloso e atencioso. Deus merece o melhor.

EVANGELIZAÇÃO EM REALEZA
Deus  se ja  louvado pe lo  bom t raba lho  de 
evangelização realizado por alguns homens da UPH, 
em Realeza, na segunda-feira (02/12). Foram 
distribuídos CADA DIA NATAL e muitos folhetos 
para caminhoneiros, passageiros de ônibus e muitas 
outras pessoas. Que Deus faça germinar a semente que 
é a Palavra. Parabéns homens!

Prefeitura dia 02/12


