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2020 – ANO DA ORAÇÃO – Parte 02

 Após orar e refletir, Deus trouxe ao nosso coração esse tema: ORAÇÃO. Estudando sobre 
AVIVAMENTO em 2019, sempre ficou cada vez mais claro que a oração é a chave para que o 
avivamento aconteça. Daí fomos percebendo o forte relacionamento entre esse binômio – oração e 
avivamento. Quando nossos irmãos e irmãs retornaram da viagem missionária/visionária à Coréia do 
Sul, apresentaram, no domingo pela manhã ( 17/11), um relatório, onde cada um falou sobre sua 
impressões sobre o que viu e ouviu lá. Praticamente todos ressaltaram a importância da oração. 
Naquele dia tive a confirmação desse tema ORAÇÃO. Sei que a IPM é uma igreja que ora, mas sei 
que essa vida de oração pode ser grandemente ampliada, pois como atletas, soldados e lavradores de 
Cristo, sempre estamos em busca de superar nossa marca anterior. Creio que em 2020 iremos orar 
mais e melhor, e assim experimentaremos resultados surpreendentes. O conselho da IPM ao aprovar 
esse tema percebeu a necessidade de criar o MINISTÉRIO DE ORAÇÃO, o qual já foi empossado no 
Culto de Vigília, e deverá trazer à igreja estratégias de oração com a finalidade de ampliar, motivar, 
encorajar, despertar e aprofundar a nossa vida de oração.
 Com base na palavra do Apóstolo Paulo, onde se encontra balizado esse tema – “Orai sem 
cessar” – 1 Ts 5.17, quero apresentar aqui e nos próximos boletins, pelo menos 10 razões pelas quais 
devemos orar sem cessar. Essa exposição Deus colocou em meu coração para pregar às irmãs 
reunidas no Templo da IP de Alto Jequitibá, por ocasião das comemorações dos 135 anos das SAFs 
no Brasil. Hoje veremos as razões 03 e 05.  
 3.PORQUE SOMOS TENTADOS A TODO INSTANTE E NÃO PODEMOS CAIR 
- O meio mais eficaz para não se cair em tentação é a oração sem cessar. Mesmo sendo crentes e 
salvos somos sempre tentados e somos limitados.  O diabo, nosso adversário, anda em derredor de 
nós, tentando nos devorar (1 Pe 5.8). A Bíblia diz que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é 
fraca (Mateus 26.41 e Mc 14.38). 
- Vejamos as citações do Evangelista: a) Lucas: Lc 21.36 – “Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para 
que possais escapar de todas estas cousas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do 
homem”. b) Lc 22.40,46 - “Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis 
em tentação... levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação”. 
- Até mesmo Jesus não escapou das provas da tentação. O Dr. Yoo ensina: “Durante todo o tempo do 
ministério de Jesus, aparecem em três formas de ataques e provas de satanás. O primeiro ataque de 
satanás foi antes do ministério de Jesus no deserto. O segundo foi indireto, através de pessoas. As 
pessoas foram usadas por satanás para provar Jesus, foram líderes religiosos do judaísmo, os judeus e 
até os discípulos. A última e terceira provação eram maiores que a primeira e a segunda juntas, que foi 
o evento da cruz, a última provação. Jesus venceu todas elas com muita oração”.
- Infelizmente há muitos crentes e até líderes de igrejas caindo em tentação por falta de oração. 
Quando oramos sem cessar estamos criando uma forte defesa contra os dardos inflados de satanás. 
 4.PORQUE PRECISAMOS EXERCER O MINISTÉRIO DA INTERCESSÃO
- Tiago 5.13 e 16 - “Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante 
louvores. Orai uns pelos outros para serdes curados”. A Bíblia recomenda orar até pelos inimigos: 
Mt 5.44 – “Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem”. 
- Vale a pena lembrar 02 exemplos de Paulo: a) Ele pede as ajuda em oração dos crentes da Igreja de 
Corinto: “ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor....” 2 Co 1.11. b) A 
Intercessão no caso de FILEMON – Filemon morava em Colossos, era rico, tinha escravos, e havia 
uma igreja em sua casa. Filemon era amigo de Paulo que estava preso em Roma. O escravo Onésimo 
fugiu da casa de Filemon e encontrou-se com Paulo que o evangelizou, e ele se converteu. Então, 
Paulo escreve a Filemon pedindo que perdoasse a Onésimo, pois a condenação para um escravo 
fugitivo era a morte. Paulo intercede por Filemon, numa demonstração de piedade e amor. 
- Interceder é se colocar no lugar de alguém que sofre. Interceder é um ato de amor. Quando alguém 
nos pede oração e expõe o seu problema, é para que oremos a Deus e não para comentar o problema 
com outras pessoas.  “NÃO HÁ NADA QUE NOS FAÇA AMAR TANTO UMA PESSOA 
QUANTO ORAR POR ELA”, disse Willian Law.
 5.PORQUE NECESSITAMOS DE SABEDORIA PARA TOMAR DECISÕES
- A vida é feita de escolhas. Se escolhermos bem temos uma vida melhor, mas se não escolhermos 
bem, sofremos as mais tristes consequências. Daí a necessidade de orar sem cessar. Quantas vezes 
estamos com aquela “dúvida cruel”, não sabemos pra onde ir. Vejamos o exemplo de Moisés diante 
do Mar Vermelho. Ele teve dúvidas pra onde ir e nem pra onde marchar. Então clamou a Deus e a 
resposta veio para dizer ao povo que marchasse em frente de forma vitoriosa (Êxodo 14.15-16).
-O Senhor nos fala assim em Salmo 32.8: “Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve 
seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você”.
- Exemplo de Jesus – Passou uma noite orando no monte antes de escolher os 12 apóstolos (Lucas 
6.12-16). Depois quando os Apóstolos tiveram de escolher um substituto para o traidor – Judas 
estavam reunidos em oração. A escolha acorreu em clima de oração conforme Atos 1.14. 
- Quem ora antes de decidir, ou seja, quem se submete ao Senhor Jesus, tomará sempre as melhores 
decisões, ainda que elas pareçam não ser tão boas assim. 

Rev. Anderson Sathler

“Orai sem cessar” – 1 Ts 5.17
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Parabéns 
pra Vocês!

Atenção Pré-adolescentes Comunicamos que a  nossa UPJ 
está de recesso 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 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 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 Janeiro 
está à cargo do Grupo Missionário.
Reunião Executiva - Quarta-feira, dia 29/01 às 19h.
Reunião Plenária - Quarta-feira, dia 06/02 às 19h.
Reunião Inspirativa Sinodal de SAFs do Leste de Minas 
na IPM - Dia 08/02 a partir das 8h. Presença da Vice-
Presidente da Região Sudeste Norte e da Secretária 
Executiva da Nacional. Inscrição com almoço e lanche: 
R$25,00. Faça já sua inscrição com a Presidente Lóide.

Congresso de Líderes - Se Deus quiser participaremos do 
Congresso Sinodal de Líderes no dia 08 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
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José Pettes - 98434-2676
Domingo (12/01)

Valdomira de Jesus D. Werner - 98448-8663
Victória Sathler Bueno - 3331-5509
Antônio de Carvalho da Silva - 99984-1651
Rhayssa Caroline Maia Santana - 3331-2109
Segunda-feira (13/01)
Levi Batista de Oliveira - 3331-7328
Dalgira Salomão Pereira - 98446-6266
Terça-feira (14/01)
Helena Maria da C. Casadei - 3331-2632
Carlos André Vieira Barbosa - 98809-3091
Quarta-feira (15/01)
Tiago Batista da Silva - 3331-1117
Waldevino Rosa - 98421-2861
Quinta-feira (16/01)
Ana Helena Marques Pazeli - 99930-7666
Sexta-feira (17/01)
Alessandra Martins da Silva - 98416-5026
Douglas de Assis Abreu - 3332-2636 
Sebastiana Madalena R. Alves - 98403-8811
Sábado (18/01)
Thais Zanut Prata - 98816-9201
Samuel Rocha Emerick - 3331-8810

CASAMENTOS
Sexta-feira (17/01)
Delza e Rev. Anderson - 3331-3884
Arlene e Leandro - 98806-1098

“Baixem sobre mim as tuas 
misericórdias, para que eu viva; pois na 
tua lei está o meu prazer.”Samo 119:77

LEITURA DA BÍBLIA EM 2020
O Projeto de 
Leitura Bíblica 
es tabe lec ido 
para o ano de 
2020 é a leitura 
comple ta  do 
A n t i g o 
Te s t a m e n t o . 
No Culto de 

Vigília foi distribuído o folder que contém esse 
projeto para auxiliá-lo na leitura. Se você não 
possuiu pode pegar com os diáconos à porta ou na 
secretaria da IPM. Em 2020 – muita oração e leitura 
da Bíblia.

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:https://www.youtube.com/igrejapresbit
erianademanhuaçu

ACAMPAMENTO DE 
VERÃO

Está chegando! Será nos dias 22 a 
25 de fevereiro/20, no Sítio 

Menina dos Olhos, na cidade de 
Parajú-ES. Tema: “Buscai ao 

Senhor (em oração) enquanto de 
pode achar”. Preletora: Veranice 

de Paula. Serão dias de muita 
alegria, comunhão e impacto 

espiritual. Você não pode deixar 
de marcar presença. Fale com o 

Diác. Milton Jr. ou Presb. 
Vinícius. Inscrições Abertas!!!
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS

ATIVIDADES REV. RENATO

Serviço Cristão

Pensar 
& Fazer

Hoje (12/01) – 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 (13/01) –  IDOSOS: Sebastião Monteiro, Dª 
Nini, Elsy, Zarife, Marilaila, Aderson Heringer, Maria 
Helena, Maria Pettes, Arlentino, Aracy, Reynaldo 
Zappalar Pimentel (E).
Terça (14/01) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e 
Guaraci (Irmãos Rev. Anderson) (E), Liel Breder (E).
Quarta (15/01) – Famílias Enlutadas, Trabalho na 
Renalclin, Carlos Medeiros (Toninho) (E), José Pettes 
(Ex Zelador) (E), Cidade de Manhuaçu
Quinta (16/01) – Missão Povos Não Alcançados,  (E), 
Vida, Rev. Luis E. Monteiro (E).
Sexta (17/01) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo), 
Antônio Carlos  da Congr, P. Aldeia (E). 
Sábado (18/01) - 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. João Batista e José Augusto
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Olindo
Ofertório - Diács.Fábio E.
Porta e Interior: 
3ª Feira (14/01) - Diác. João Batista
5ª Feira (16/01) - Diác. João Batista
Púlpito (Noite) - Presb. Saulo e Diác. Fábio E.
Culto Infantil - Diác. Olindo

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

Estudo Bíblico (5ª Feira) - Presb. Nailton

Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher

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

Período de Férias
 05 a 15 de Janeiro/20

LITURGIA

“Culto Missionário”
1. Cântico: Ministério de Louvor IPM
     (02 Louvores)
2. Boas Vindas aos Adoradores 
3. Oração de Adoração 
4. Leitura Bíblica: Salmo 96
     (Destaque v. 3)
5. Cântico Espiritual – “Cantai ao Senhor 
     um Cântico Novo” 
6. Oração de Louvor
7. Confissão de Pecados e Perdão:
    a) Leitura Bíblica:  Isaías 6. 1-8 
        (Destaque 5) 
b) Cântico do Hino número 74  
     “Sinceridade”
c) Orações Silenciosas de Confissão e 
    Oração Audível
8. Cânticos: Ministério de Louvor da IPM
9. Culto Infantil – Oração e saída das 
    Crianças
10. Leitura Bíblica e Mensagem – Pr. Fábio 
       Diniz – Espanha (APMT)
11. Oração de Consagração Pessoal
12. Bênção Apostólica e Tríplice Amém
13. Momento de Oração (Poslúdio) e  
       Saídas e Cumprimentos  
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CONGREGAÇÃO SIMONÉSIA AGRADECE 
A VIDA DOS ANIVERSARIANTES  

A Congregação de Simonésia 
realizou culto e momento 
social em gratidão a Deus 
pelos aniversariantes dos 
meses  de  novembro  e 
dezembro, no dia 29 de 
dezembro de 2020. O trabalho 
foi dirigido com brilhantismo 
pelo Rev. Adervan Fidelis de 
M e l o .  D e u s  c o n t i n u e 
abençoando o Rev. Adervan, 
s u a  f a m í l i a  e  a o s 
a n i v e r s a r i a n t e s  d a 
Congregação. Continuemos 

em oração para que em 2020 possamos colher muitos frutos espirituais nesta congregação.

 Sob a liderança do Ev. Nilton e sua esposa Sônia, aconteceu animada 
programação na virada do ano, na Congregação em Santana. Houve culto, momento 
social e descoberta de “Amigo Oculto”. Nesta ocasião foram homenageadas várias 
pessoas que tem prestado relevantes serviços ao trabalho do Senhor nesta 
Congregação, com a entrega de vários “Certificados de Honra ao Mérito”. 
Reconhecemos o bom trabalho realizado.  Continuemos em oração para que em 2020 
possamos colher muitos frutos espirituais nesta congregação. 

PROGRAMAÇÃO FINAL DE ANO NA 
CONGREGAÇÃO EM SANTANA
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12/01/2020 – HOJE NA IPM
09 horas – Culto De Louvor  - Pr. Sergio Veiga
10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO
18h45min – Projeto Acolher – UMP E UPA
19 horas – Culto Missionário – Miss. Fábio Diniz  

19/01/2020 – PRÓXIMO DOMINGO
09 horas – Culto De Louvor 
10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO
18h45min – Projeto Acolher – UPJ e UCP
19 horas – Culto de Adoração a Deus

HOJE - MISS. FÁBIO DINIZ - APMT
Estará entre nós, neste domingo à 
n o i t e  ( 1 9 h ) .  E l e  r e s i d e 
atualmente em Madri – Espanha 
e trabalha em projeto, também, 
na África. Com certeza será uma 
rica oportunidade de conhecer 
melhor a obra missionária em 
vários países e continentes. 

Oremos pelo Missionário, sua família, projetos e pela 
palavra que nos dará no dia 12/01. Ao Rev. e Miss. 
Fábio as boas vindas e que Deus o use aqui na IPM e 
por onde quer que vá.

NOSSA ESCOLA DOMINICAL 
Nos meses de Janeiro e Fevereiro nossa Escola 
Dominical em classes terá um recesso. Suas 
atividades normais retornarão no mês de março, se 
Deus quiser. Orem pela ED, professores, direção e 
alunos, para que tenhamos um ano de muita oração e 
crescimento na Palavra.

FÉRIAS REV. ANDERSON E ESPOSA
Informamos que os Rev. Anderson está desfrutando 
de 12 dias de férias, no período de 07/01 à 18/01, 
juntamente com sua esposa Delza. Ele pede as 
orações de toda a IPM. Neste período a igreja estará 
sob os cuidados do vice-presidente do Conselho 
Presb. Milton, com o apoio do Pr. Sérgio Veiga e 
Miss. Magno.

15/02 - CULTO DE FORMATURA
Quarta-feira, às 19h, aqui na IPM, haverá Culto de 
Formatura do Curso de Direito da UNIFACIG. 
Vamos agradecer a vitória alcançada pelos alunos 
(as), seus familiares e a Faculdade. É tempo de oração 
e evangelização. 

GRUPO MISSIONÁRIO SAF EM 
FAMÍLIA

REUNIÃO DIRETORIAS FEDERAÇÕES  
UPAS

 No sábado, dia 04/01, aqui na IPM, aconteceu 
abençoada reunião de planejamento das atividades 
para 2020, das três diretorias das federações de UPAS  
-  PLMN, PRVC e PRVM.  Os três Secretários 
Presbiteriais estiveram presentes. O Presb. André 
Heringer, na qualidade de Secretário Sinodal, 
coordenou a reunião. Deus abençoe todo trabalho das 
UPAS do Leste de Minas.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 
FEDERAÇÃO UMPS

No sábado, dia 04/01/20, aqui na IPM, ocorreu a 
reunião da Diretoria da Federação de UMPs do 
PRVM, sob a coordenação do Secretário Presbiterial 
Rev. Adenilson Soares de Moura. A jovem Luma aqui 
da IPM faz parte dessa Diretoria. Oremos para que esta 
Federação possa realizar excelente trabalho em 2020.

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 e inserir neles o momento 

de OFERTÓRIO, à semelhança do que ocorre 
pela manhã.

Atenção: Os cultos semanais permanecerão às 
19h30min.

Evangelismo na Prefeitura - 06/01/2020

 E/D.:Rev. Adenilson, Thiago, Sarah, Luma, Nathyelle e Joyce


