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BUSCANDO AVIVAMENTO 

 Não temos o direito de confundir manifestações extraordinárias e 
maravilhas com avivamento. Só é autêntico o avivamento que 
afeta a ética e a moralidade, que traz a bênção de Deus sobre a 
Pátria, em lugar de maldição. Supliquemos a Deus que, pela 
sua graça, derrame sobre nós o Espírito Santo, em poder.
 1.Por que Buscar já um AVIVAMENTO? - Porque 
estamos atravessando uma crise sem precedentes. Há fome, 

crianças abandonadas, crise moral, na família, violência, aborto, TV brasileira, 
homossexualismo, feitiçaria, macumba, satanismo, etc. Diante dessa amarga situação, o 
avivamento é uma necessidade imperativa e impostergável.
 2.Por que tememos o AVIVAMENTO? - Muitos pensam que avivamento é sinônimo 
de desvio doutrinário, rebuliço litúrgico, cultos dominados por emocionalismo histérico, 
manifestações carismáticas sensacionalistas, etc. Avivamento não é fogo de palha. Precisamos 
ter cautela, discernimento e equilíbrio.
 3.O que não é AVIVAMENTO -  Não é...um programa agendado pela igreja; uma 
mudança doutrinária; uma mudança litúrgica; uma eclosão de dons carismáticos e sinais; um 
modismo; uma superespiritualização da vida e nem uma campanha de evangelização.
 4.A urgência do AVIVAMENTO -  Só Deus pode restaurar a nossa sorte (Salmo 
126.4). Muitas igrejas são infrutíferas como a figueira (Mt 21.18-22). Muitas igrejas tem 
ortodoxia, mas não tem piedade. Avivamento é a junção desse binômio: ortodoxia e piedade.
 5.AVIVAMENTO e convicção de pecado – O pecado é o grande obstáculo ao 
avivamento (Jr 15.19 e 2 Cr 7.14). Que pecados precisam ser abandonados pela igreja? 1. 
Infidelidade nos dízimos; 2. Infidelidade Conjugal; 3. Rebeldia; 4. Desonestidade; 5. Pecados 
da Língua; 6. Mundanismo; 7. Negligência Espiritual. 
 6.AVIVAMENTO e intimidade com Deus – Muitos procuram a Deus para receber 
uma bênção. O avivamento corrige essa distorção. Salmo 42.1-2. No avivamento nosso coração 
não se distrai com banalidades, pois Deus é o seu maior prazer.
 7.AVIVAMENTO e vida abundante de oração – Todo avivamento é precedido de 
oração. Como  se deve orar por avivamento? O modelo está em Isaías 62.6-7 : 1. É oração 
perseverante; 2. É  oração de expectativa; 3. É oração ousada; 4. É oração ininterrupta; 5. É 
oração importuna; 6. É oração que não abre mão da resposta; 7. É oração específica. É tempo de 
clamarmos a Deus por avivamento e para que Ele nos desperte para orar mais.
 8.AVIVAMENTO e sede da Palavra – Muitos estão sendo guiados por visões, 
revelações, sonhos e impressões subjetivas, que conduzem à confusão e ao erro. Em tempos de 
avivamento a igreja é renovada em seu amor à Palavra.  A Palavra de Deus sempre foi a base 
para a busca do avivamento. No vale dos ossos secos começou com a Palavra do Senhor (Ez 
37.4). Em Jerusalém (At 8.1-4); em Éfeso (At 19.20), em Tessalônica( 1 Ts 1.5-7).  Não basta ter 
experiências, é preciso estudar a Bíblia. O ES age sempre em harmonia com a Palavra (Jo 16.13 
e Mt 22.29). Que nestes dias Deus nos dê fome não de pão, mas da Palavra (Amós 8.11)
 9.AVIVAMENTO e santidade – Há um divórcio entre o que a igreja prega e o que a 
igreja vive. Segundo Stanley Jones o maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, nem o 
budismo, nem o hinduísmo, nem o islamismo, nem o materialismo, nem o romanismo, 
tampouco o espiritismo; é o subcristianismo. Deus nos escolheu para sermos santos (Ef 1.4). 
Quando a igreja se santifica e prepara o caminho do Senhor, Deus se manifesta; quando ele se 
revela, toda a carne vê a salvação de Deus  (Lc 3. 4-6).
 10.AVIVAMENTO e revestimento de poder – A Igreja é o povo mais poderoso da 
terra. O poder de Deus está a nossa disposição (Ef 1.19). Não podemos pôr limites em Deus. O 
tempo dos milagres não cessou. Daniel disse que conhecia o seu Deus forte e ativo (Dn 11.32). 
Antes do Pentecostes a igreja havia se trancado por medo; depois do Pentecostes foi trancada 
por falta de medo. O Pentecostes mudou o rumo da igreja porque ela foi revestida com o ES e 
recebeu o poder (At 1.8). A partir dali ela revolucionou o mundo. 
 11.AVIVAMENTO e evangelização fervorosa – Avivamento sempre deságua em 
evangelização urgente; sempre desemboca em missões transculturais. O avivamento desperta a 
igreja e a igreja transforma o mundo (At 17.6). O crente é como o milho de pipoca que quando 
banhado pelo óleo e recebe o fogo, salta logo da panela e nunca mais volta a ser milho. As 
estatísticas dizem que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo e que dos missionários 
97% estão trabalhando com povos já alcançados. A gloriosa tarefa da evangelização é para toda 
a igreja. 
 12.O modelo Apostólico do AVIVAMENTO – O avivamento apostólico é o melhor 
referencial de avivamento da história. Quais eram as suas marcas, segundo Atos 2.42.47: 1. 
Firmeza doutrinária; 2. Comunhão profunda; 3. Perseverança na oração; 4. Temor a Deus; 5. 
Presença do extraordinário; 6. Ajuda real aos necessitados; 7. Apego à Casa de Deus; 8. Alegria 
e singeleza de coração; 9. Louvor a Deus; 10. Simpatia dos de fora; 11. Crescimento numérico. 
Que esses sinais sejam reproduzidos na igreja hoje na sua busca pelo avivamento! 

Síntese do Livro AVIVAMENTO URGENTE do Rev. Hernandes D. Lopes
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Parabéns pra Vocês!

Atenção Pré-adolescentes Comunicamos que a  nossa UPJ 
está de recesso neste final de ano e no mês de janeiro. Em 
fevereiro retornaremos com nossas atividades. Aguardem 
notícias!

U
PA

U
P

J

Olá Crianças!  Comunicamos que a  nossa UCP está de 
recesso neste final de ano e no mês de janeiro. Em fevereiro 
retornaremos com nossas atividades. Aguardem notícias!U

C
P

Ligue ou envie uma mensagem 
para os aniversariantes!

U
P

H

Atenção Adolescentes -Comunicamos que a  nossa UPA está 
de recesso neste final de ano e no mês de janeiro. Em fevereiro 
retornaremos com nossas atividades. Aguardem notícias!

S
A

F
U

M
P Alô Moçada!  Comunicamos que a  nossa UMP está de recesso 

em seus trabalhos oficiais. Retornaremos no dia 08 de fevereiro 
com a nossa programação normal. Até lá, fiquem ligados!

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.

Congresso de Líderes - Se Deus quiser participaremos do 
Congresso Sinodal de Líderes no dia 02 de fevereiro/20, à partir 
das 14h, na I.P. Cidade Jardim (Manhumirim - MG). 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

Quinta-feira passada (27/12)
Sônia Angela Santos - (31) 97310-1021
Domingo (29/12)
Cristiane Alves Benfica - 3331-7651
Elaine Maria Amorim Emerick - 99977-7654
Hugo de Assis Pereira - 98404-7859
Itamar Maria Silveira - C. Simonésia
Segunda-feira (30/12)
Wesley Bruno Santana 3331-2109
Quarta-feira (01/01)
Phâmela Jacomele Emerick Batista - 98819-2662
Nadir Batista Emerich - C. Simonésia
Raquel Delogo de Faria - C. Simonésia
Quinta-feira (02/01)
Joubert Bairral Vasconcelos - 3331-1557
Mariana Guerra Costa - 3331-7610
Regiane Fernandes Otoni Vieira - 3331-3002
Maycow Rodrigues de Andrade - 98400-0992
Sexta-feira (03/01)
Vânia Dantas Heringer - 99997-1354
Efigênia Augusta Cerqueira - 3331-1919
Maria da Conceição Eloi Lopes - 98410-5697
Eli de Oliveira - 98455-7109
Sábado (04/01)
Walter de Souza - 3332-4038
Judite Pereira Dutra - 3331-3255
Juscelino Barbosa de Andrade - 98791-4691
Joaninha Fernando Mango - 98434-5691

CASAMENTOS
Domingo (29/12)
Ederlucio e Elaine - 99977-7654
Leila e Sebastião - 3331-3415
Rossana e Marcelo - 98851-8600
Flórence e José Guilherme - 3331-1977 
Rita e Paulo - C. S. J. Mçu
Quarta-feira (01/01)
Ilda e Derly - C. Santana
Sexta-feira (03/01)
Andressa e Ademir - 98428-1818
Vanderlúcia e José Carlos - 99992-8935
Sábado (04/01)
Célia e Hubner - 3331-2332
Ana Gabriela e Renan - 98818-5002

“Desvia os meus olhos, para que não 
vejam a vaidade e vivifica-me no teu 

caminho.”Samo 119:37

SEMANA UNIVERSAL 
DE ORAÇÃO

01 a 07 de Janeiro/2020
“Orai sem Cessar”- 01 Ts.5.17

A IPM estará em oração durante os 07 
primeiros dias de 2020, com cultos de 
oração sempre às 19h30min. Toda igreja 
está convocada para participar. A direção 
dos cultos obedecerá a seguinte escala:

01/01/20 - Quarta-feira - UMP

02/01/20 - Quinta-feira - SAF

03/01/20 - Sexta-feira -  UPA

04/01/20 - Sábado - UPH

05/01/20 - Domingo - Rev. Anderson

06/01/20 - Segunda-feira - UPJ e UCP

07/01/20 - Terça-feira - Rev. Anderson

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 
ligado e seja edificado! Endereço: 

www.youtube.com/igrejapresbiterianademanhuaçu

LEITURA DA BÍBLIA EM 2019

Você conseguiu cumprir o Projeto de Leitura 
Bíblica estabelecido para esse ano de 2019. 
Fomos desafiados a ler em duplicidade os 
Salmos e Provérbios, bem como o Novo 
Testamento. Se você concluiu ou irá concluir 
até 31 de dezembro, dê seu nome na secretaria 
da IPM, pois no culto da virada iremos 
agradecer a Deus por essa vitória.
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS

ATIVIDADES REV. RENATO

Serviço Cristão

Pensar 
& Fazer

Hoje (29/12) – 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 (30/12) –  IDOSOS: Sebastião Monteiro, Dª 
Nini, Elsy, Zarife, Marilaila, Aderson Heringer, Maria 
Helena, Maria Pettes, Arlentino, Aracy.

Terça (31/12) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e 
Guaraci (Irmãos Rev. Anderson) (E), Liel Breder (E).

Quarta (01/01) – Famílias Enlutadas, Trabalho na 
Renalclin, Carlos Medeiros (Toninho) (E), José Pettes 
(Ex Zelador) (E), Cidade de Manhuaçu

Quinta (02/01) – Missão Povos Não Alcançados,  (E), 
Vida, Rev. Luis E. Monteiro (E).

Sexta (03/01) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo), 
Antônio Carlos  da Congr, P. Aldeia (E). 

Sábado (04/01) - 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. Fabio M. e Olindo
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Dorly
Ofertório - Diács. Fábio M. e Olindo
Porta e Interior: 
3ª Feira (31/12) - Diács. Elias e Joel
5ª Feira (02/01) - Diác. Joel
Púlpito (Noite) - Presb. Samuel e Diác. Gerson
Culto Infantil - Diác. Dorly

Reunião de Oração (3ª Feira) - Culto Vigília - 22h.

Estudo Bíblico (5ª Feira) - SAF (Semana Oração)

Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher

Escala do Mês de  05- SAF; 12 - UMP Janeiro 2020:
e UPA; 19 - UPJ E UCP.; 26 - UPH.

Hoje (29/12)
 Manhã e Noite: Sede

Período de Férias
 05 a 15 de Janeiro/20

AVIVAMENTO

 “Discutimos muito sobre 
avivamento, mas o buscamos 

pouco.  Fazemos muito barulho e 
ouvimos pouco a voz de Deus. 

Teorizamos muito e oramos pouco. 
Promovemos grandes ajuntamentos 

e temos pouco quebrantamento. 
Buscamos avidamente milagres e 
sinais e mudamos pouco de vida. 
Temos muito legalismo e pouca 

santidade, muita emoção e pouca 
profundidade, muita gesticulação e 
pouca adoração, muita experiência 
e pouca base bíblica e doutrinária. 
Temos muita crítica e pouco amor, 
muitas palavras e poucas obras, 
muito zelo e pouca piedade. Os 

grande avivamentos aconteceram 
dentro das balizas da Reforma. Não 
podemos perder mais tempo. É hora 
de clamarmos pela intervenção de 

Deus (Salmo 119.126)”.

Fonte: Livro AVIVAMENTO URGENTE 
Rev. Hernandes Dias Lopes 

AGRADECIMENTOS

1.IGREJA PRESB. CENTRAL DO CUNENE 
Cidade de Ondjiva (Angola - África)

2.Nosso irmão Joel Gil, da IP de Bom Jesus do 
Itabapoana – RJ, enviou à IPM a seguinte 

mensagem: “Bom dia, amados irmãos.  Muito 
obrigado pelo envio dos Boletins dessa querida 

Igreja. Eles têm sido úteis e edificantes. Louvado, 
exaltado e glorificado seja o nosso Deus pela 
vida dessa Igreja e de todos os irmãos. Muito 
obrigado. Desejo um Feliz Natal e abençoado 
ano de 2020. Que todos os planos e objetivos 

dessa amada Igreja sejam atingidos para a glória 
do Pai. Um grande abraço”.
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COMEMORAÇÃO DO NATAL AQUI NA IPM  

COMEMORAÇÃO DO NATAL NA CONG. DE SANTANA   

A principal comemoração de Natal aqui na 
sede ocorreu no domingo passado (15/12), 
à noite, com a Cantata O ANIVERSÁRIO 
DE JESUS. Foi uma linda e comovente 
apresentação pelas crianças (UCP) e pré-
adolescentes (UPJ). A regência foi de 
nossa irmã Gislene Klen, que contou com 
o fundamental apoio da Phâmela, Tatiana 
e Júlia Emerick. Outras pessoas cooperam, 
bem como os pais que cuidaram de trazer 
seus filhos aos ensaios. O Natal de Jesus 
foi dignamente comemorado. Parabéns a 

todos que contribuíram para o êxito dessa programação natalina. Deus recompense a todos.

No domingo passado à noite aconteceu na C. Santana  linda comemoração de Natal sob a liderança do Ev. Nilton, 
sua esposa Sônia e outros colaborares. A pregação neste culto de Natal foi ministrada pelo Rev. Renato. Foi uma 
linda noite onde o verdadeiro significado de Natal esteve presente de forma viva e abençoadora. Parabéns a todos 
que auxiliaram na realização dessa linda programação natalina.

JUNTA DIACONAL – DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS   

Com pesar anunciamos o falecimento de nossa irmã EMÍLIA PETES, ocorrido 
em 21/12/19, aqui em Manhuaçu, por volta das 09h. Nascida a 18 de maio de 
1946, filha de Vicente Petes e Diomara Teodora Ferreira. Era irmã do ex-zelador 
da igreja Sr. José Petes. Viúva e aposentada. Deixou 02 filhos (Djanira e 
Hernane), 05 netos e 04 bisnetos. Em 06 de dezembro de 2009 fez a sua pública 
profissão de fé e batismo aqui na IPM. Tornou-se dizimista fiel, aluna da ED, 
sócia da SAF e frequente assídua dos trabalhos, assentando-se sempre nos 
primeiros bancos. Mulher humilde, mas alegre e serviçal. Seu corpo foi velado 
aqui na igreja e sepultado no dia 22/12 às 10h, sendo que o Pastor Anderson 
realizou o Culto Fúnebre às 08h. Deus conforte aos familiares e renove a 
esperança da vida eterna.

Na Clínica de Recuperação em  Fervedouro – MGNa FUMAPH (Mçu - MG) – Comunidade Bom Samaritano

FALECIMENTO
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29/12/19 – HOJE NA IPM
09 horas – Culto Devocional
10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO
19h10min – Projeto Acolher – Min. de Missões
19h30min – Culto de Louvor – Dupla Leandro e Késia 

05/01/20 – PRÓXIMO DOMINGO
08 horas – Reunião de Oração de Oficiais
09 horas – Culto: CEIA E GRATIDÃO
10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO
19h10min – Projeto Acolher – SAF
19horas – Culto de Louvor 

HOJE – ESCOLA DOMINICAL EM 
CONJUNTO

Hoje teremos a ED funcionando em conjunto, 
quando o Pastor Anderson fará uma síntese do livro 
“Avivamento Urgente”. Nos meses de Janeiro e 
Fevereiro não haverá funcionamento em classes, 
sendo um recesso das atividades da ED, com retorno 
previsto para o mês de março. 

HOJE - DUPLA LEANDRO E KÉSIA
Essa Dupla abençoada e 
abençoadora estará 
conosco hoje à noite, 
quando teremos um 
culto cantado, pois no 
meio dos louvores Deus 
habita. Ela lançará o seu 
novo CD aqui na IPM, 
que por sinal está muito 
bonito e edificante. Não 
p e r c a m  e  f a ç a m 
convites!

31/12 – CULTO DE VIGÍLIA
Acontecerá na próxima terça-feira, dia 31 de 
dezembro/19, às 22HORAS. Vamos despedir de 
2019 e receber o 2020 aqui na Casa do Pai. Venha e 
traga sua família. O primeiro ato de 2020 será a 
participação na Santa Ceia do Senhor. Será um culto 
de muito louvor, gratidão, comunhão e edificação. 
Haverá a posse dos eleitos e nomeados para 2020 e 
entrega dos Certificados aos que cumpriram o projeto 
de leitura bíblica em 2019. Após o culto, no salão 
social, haverá momento de comunhão da família da 
fé, através do serviço de um coquetel (salgados), 
refrigerante, suco, mesa de frutas e sorvete. 

ENVIO DE JOVEM MISSIONÁRIA
No domingo passado 
a IPM orou em favor 
d a  j o v e m  L u í z a 
Heringer Sanabria, 
filha de Celso e Lídia 
Márcia, que está indo 
servir ao Senhor na 
J O C U M  ( J o v e n s 
Com Uma Missão) 
em Campo Grande – 
MT. Ela cursará a 
ETED – Escola de 
T r e i n a m e n t o  e 

Discipulado.  Que Deus cuide de nossa irmã e a 
abençoe de forma exponencial.

CULTO ANIVERSÁRIO FABIANA
No domingo passado 
à tarde ocorreu culto 
d e  g r a t i d ã o  n o 
córrego Jaguaraí , 
pelo aniversário de 
nossa irmã Fabiana 
Marques da Silva, e 
aniversário de seu 
casamento com nosso 

irmão Ronivon. Foi uma tarde de alegria, louvor e 
pregação da Palavra. Juntamente com o Pastor 
Anderson estava o Dalton, Miss. Magno e Diác. 
Moacyr. Parabéns ao casal por essa realização de 
gratidão e evangelização. 

08/02 - ENCONTRO SINODAL DE 
LÍDERES

A Confederação Sinodal de 
UPHs realizará no sábado, dia 
08 de fevereiro/20, na IP 
C i d a d e  J a r d i m  – 
Manhumirim(MG), a partir das 

14h, encontro de treinamento de líderes. Pede-se as 
UPHs que estejam presentes com suas diretorias 
completas. Não será cobrada taxa. 04 Preletores 
falarão sobre o tema e os sub temas do Quadriênio. No 
culto de encerramento às 18h será levantada uma 
oferta para o PROJETO MÃO NA MASSA. Homens: 
Orem! Participem! Sejam Abençoados!

ATENÇÃO – NOVO HORÁRIO E 
OFERTÓRIO EM 2020

O Conselho da Igreja resolveu alterar, em caráter 
experimental, o horário dos Cultos aos Domingos à 
noite para 19HORAS, a partir do próximo domingo 
(05/01) e inserir neles o momento de OFERTÓRIO, 

à semelhança do que ocorre pela manhã.
Atenção: Os cultos semanais permanecerão às 

19h30min.


