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libertará.”
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2020 – ANO DA ORAÇÃO – Parte 03

 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. 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. Hoje veremos as razões 06 a 10.  
 6.PORQUE PRECISAMOS DE FORÇAS E CORAGEM PARA ENFRENTAR AS 
ADVERSIDADES
- A cada dia passamos por situações aflitivas, cansaço e muitas adversidades. O CANSAÇO É 
COISA SÉRIA – Esse é o título de reportagem na Revista Evangélica ULTIMATO de nov. e dez. 
2019 – “Ele altera o modo como vemos as coisas e nos leva a agir de maneira diferente da que 
agiríamos se estivéssemos descansados. Parece que vivemos uma epidemia de cansaço – é o que 
dizem alguns estudos. Uma pesquisa IBOPE INTELIGÊNCIA apontou que 98% dos brasileiros 
dizem ter algum nível de cansaço físico ou mental. Os jovens – entre 20 e 29 anos – são os mais 
cansados: 99% dos entrevistados nessa faixa etária afirmaram estar exausto”.
- Exemplo de Neemias. Há 10 orações de Neemias em seu livro histórico.  Ele foi atemorizado pelos 
seus inimigos na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, mas orou clamando a Deus para lhe 
fortalecer as suas mãos – Neemias 6.9 e 14.  Alguém disse: “A oração põe música no meu silêncio”. 
 7.PORQUE PRECISAMOS DE ILUMINAÇÃO PARA COMPREENDER 
CORRETAMENTE A PALAVRA DE DEUS
- Um dos momentos mais importantes da vida é quando estamos lendo a Bíblia. Esse é o único livro 
que lemos cujo autor está presente em todos os momentos. Porém, para uma melhor compreensão do 
texto, carecemos da iluminação do Alto, a qual nos é concedida através da oração. Há pessoas que 
possuem dificuldades de entender a bíblia, isso é normal. Não devemos ficar apavorados. Ore antes 
de ler e peça a iluminação do Alto. Mas o que é iluminação? ILUMINAÇÃO é a atuação de Deus na 
mente e no coração do ser humano, através da ação do Espírito Santo, capacitando-o para 
compreender o ensino correto da Bíblia. 
- Quem abriu o coração da LÍDIA, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, para que entendesse as 
ministrações de Paulo, foi o próprio Senhor – Atos 16.14. Somente aqueles que possuem uma 
espiritualidade aguçada podem entender corretamente as verdades bíblicas, conforme Paulo disse 
aos Coríntios: “Ora, o homem natural não aceita as cousas do Espírito de Deus, porque lhe são 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente” (1 Coríntios 2.14).
 8.PORQUE PRECISAMOS FRUTIFICAR MAIS E MAIS NO SERVIÇO DO 
SENHOR
- Conseguiremos realizar muito mais através da oração do que de nosso trabalho. Quando oramos 
sem cessar, Deus opera. Toda frutificação é resultado de muita oração.  Quando agimos colhermos os 
nossos frutos, mas quando oramos colhemos os frutos de Deus.
- Disse John Bunyan – “EU POSSO FAZER MAIS QUE ORAR, DEPOIS DE TER ORADO, MAS EU 
NÃO POSSO FAZER MAIS QUE ORAR, ATÉ QUE TENHA ORADO”. Assim disse Hudson Taylor: 
“QUANDO TRABALHAMOS, NÓS TRABALHAMOS, QUANDO ORAMOS, DEUS TRABALHA”. 
Na realidade, quando Deus trabalha há resultados extraordinários.
- É possível ilustrar essa verdade com a seguinte experiência de certa Igreja nos EUA. Ela agendou a 
inauguração do novo templo e recebeu uma ordem judicial que não poderia ocorrer a inauguração na 
data marcada por causa de falta de espaço de estacionamento. Estava fora da lei. Havia um barranco 
aos fundos do terreno da igreja que impedia a ampliação do estacionamento. O Pastor convocou 
imediatamente a igreja para orar. Após a oração, no dia seguinte apareceram operários de uma firma 
de construção perguntando se aquela igreja tinha alguma terra para vender. A construtora estava em 
obras ali perto e precisava de terra. O operário disse ao Pastor que o seu patrão falou que se pudesse 
tirar a terra do barranco teria de começar no mesmo dia, a igreja não pagaria nada e que onde saísse 
terra a companhia faria a pavimentação para estacionamento. Assim, o templo foi inaugurado na data 
agendada. A obra do Senhor frutifica quando há oração sem cessar. 
 9.PORQUE PRECISAMOS SEMPRE VIVER DE FORMA VITORIOSA
- Jesus foi vitorioso porque utilizou da força e do poder a oração. Ele utilizou uma postura de guerra 
em sua oração. Em Lucas 22.44 Ele é encontrado em agonia no Getesêmani, quando seu suor se 
tonou como gotas de sangue caindo sobre a terra, porém, Ele ORAVA MAIS INTENSAMENTE. No 
grego a palavra utilizada é AGWNIZOMAI, usada 08 vezes. Essa palavra significa batalhar com todo 
força, lutar, esforçar-se. Na linguagem de um esportista é competir com toda força e na linguagem 
de um soldado é guerrear com toda força. Se orarmos sem cessar sempre alcançaremos vitórias.
- No livro “A oração que funciona” (autor anônimo) encontra-se esse pensamento: NUNCA 
OCUPAMOS A POSIÇÃO MAIS ELEVADA COMO QUANDO ESTAMOS DE JOELHOS. Se 
não oramos sem cessar, o fracasso acompanhará nossos passos, mesmo que existam muitos sinais de 
aparente sucesso.  Continuação na Página 03

“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
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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!
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P
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Atenção Adolescentes -Comunicamos que a  nossa UPA está 
de recesso no mês de janeiro. Em fevereiro retornaremos com 
nossas atividades. Aguardem notícias!
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A
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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.

Reunião Plenária- Haverá Reunião Plenária hoje (19/01), após 
a Escola Dominical. Contamos com a presença dos sócios! 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

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 (20/01)
Dirlene de Amorim Souza - 3331-7700
Terça-feira (21/01)
Célis Souza Lopes - 3331-4406 
Arthur Garcia Dutra - 3331-4048
Karina Viza de Oliveira - C. S. J. Mçu
Quarta-feira (22/01)
Janaina Albuquerque M. Neto - 3331-7150
Maria Lucas de Freitas Mafort - C. S. J. Mçu
Pâmela Cristina dos Reis - C. S. J. Mçu
Arthur Fernandes E. D. Marques - C.Santana
Quinta-feira (23/01)
Ana Gabriela Moreira G. Pereira - 98818-5002
João Leandro Faria Andrade - 98812-9050
Sexta-feira (24/01)
Adelle Rodrigues Nunes - 3331-5934 
Carla Calisto Teixeira Temer - 3332-3569
Evellyn Amorim P. Emerick - 99995-4283
Sophia Werner Heringer - 98419-9996
Iracema Silveira - C. Simonésia

CASAMENTOS

Domingo Passado (12/01)
Daniele e Neemias - 98444-3172
Domingo (19/01)
Rosângela e Alexandre - 98813-6928
Quarta-feira (22/01)
Vera e Roosevelt - 3331-3440

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

 10.PORQUE PRECISAMOS ESTAR 
PREPARADOS PARA O ARREBATAMENTO
- Viver em oração sem cessar é fundamental para 
estar preparado para o dia do fim, o dia do 
julgamento final, quando Jesus vier para arrebatar a 
Sua igreja.  Vejamos o que a Palavra de Deus nos 
informa sobre essa necessidade de se orar sem 
cassar para esperar o arrebatamento que pode 
ocorrer a qualquer momento: “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” (Lc 21.36). “Estai 
de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis 
quando será o tempo” (Mc 13.33). “Ora, o fim de 
todas as cousas está próximo: sede, portanto, 
criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações” (1 
Pe 4.7).
- O Dr. Sang Sub Yoo diz: “Quando o crente não 
está acordado pela oração, ele não realiza o 
propósito da sua vida que é o cumprimento da 
vontade de Deus, pelo contrário, vai acabar numa 
vida mundana, e assim não tem como escapar da 
condenação do julgamento no dia da volta do 
Senhor. E mais, para fazer crescer e poupar a força 
para vencer a tribulação, a provação e 
perseguição que virão antes da vinda do Senhor, 
devemos orar sempre. É preciso orar sempre para 
nos colocarmos em pé diante do Filho do Homem – 
Jesus. Sem a vida de oração não se pode esperar a 
volta do Senhor com esperança, nem se pode 
receber a bênção da volta dEle. Jesus voltará e 
reconhecerá a fé de quem orou vigiando”. 
 CONCLUSÃO Vale a pena concluir 
lembrando o exemplo de uma mulher de oração 
chamada  Susana Wesley. Era casada com o Rev. 
Samuel Wesley e viveu em Londres por 73 anos de 
idade (1669-1742). Teve 19 filhos.  Sua casa passou 
por uma tragédia certa vez com um incêndio, 
quando o filho de 05 anos, o 15º, quase morreu 
queimado, mas foi salvo milagrosamente. Quando 
ele foi salvo Susana se lembrou de Zacarias 3.2 
“esse é um tição tirado do fogo”. Esse filho era 
JOHN WESLEY, que se tornou um dos maiores 
pastores, teólogos e pregadores da Europa. Outro 
filho chamado CHARLES WESLEY se tornou um 
ministro de adoração e escreveu cerca 09mil hinos.  
Na sua casa havia culto doméstico cada dia, sendo 
que ela dirigia com tanta alegria e entusiasmo que 
os vizinhos vinham participar. Alfabetizava seus 
filhos usando a Bíblia. Ela se trancava todos os dias 
dentro do quarto para ficar a sós com Deus. Ela 
dizia: “Essa hora eu dedico a Deus. Meus filhos são 
importantes, mas o Senhor Deus é mais importante 
do que os meus filhos”. Ela orou sem cessar durante 
toda a sua vida.  

Rev. Anderson Sathler

Pr. Sérgio de Oliveira Veiga  (Colaborador) - (33) 98860-6596 
e-mail: sergioveiga@itoviagens.com.br

Continuação texto página 02
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS

Serviço Cristão

Pensar 
& Fazer

Hoje (19/01) – 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 (20/01) –  IDOSOS: Sebastião Monteiro, Dª 
Nini, Elsy, Zarife, Marilaila, Aderson Heringer, Maria 
Helena, Maria Pettes, Arlentino, Aracy.
Terça (21/01) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e 
Guaraci (Irmãos Rev. Anderson) (E), Liel Breder (E).
Quarta (22/01) – Famílias Enlutadas, Trabalho na 
Renalclin, Carlos Medeiros (Toninho) (E), José Pettes 
(Ex Zelador) (E), Cidade de Manhuaçu
Quinta (23/01) – Missão Povos Não Alcançados,  (E), 
Vida, Rev. Luis E. Monteiro (E).
Sexta (24/01) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo).
Sábado (25/01) - 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. Dorly e Fábio E.
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Milton Jr.
Ofertório - Diács.Dorly e Fábio E.
Porta e Interior: 
3ª Feira (21/01) - Diác. Milton Jr.
5ª Feira (23/01) - Diác. Milton Jr.
Púlpito (Noite) - Todos - Santa Ceia
Culto Infantil - Diác. Milton Jr.
Manhã com Deus e Café da Comunhão (25/01)- 
Diretoria Junta Diaconal

Reunião de Oração (3ª Feira) - Rev. Anderson

Estudo Bíblico (5ª Feira) - Rev. Anderson

Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher

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

LITURGIA

1. Cântico: Ministério de Louvor IPM (02 

     Louvores)

2. Boas Vindas aos Adoradores 

3. Oração de Adoração 

4. Leitura Bíblica: Salmo 146  (Destaque vv. 

    1 e 2)

5. Cântico do Hino número 17 – “Deus seja 

     Louvado” 

6. Oração de Louvor

7. Confissão de Pecados e Perdão:

    a) Leitura Bíblica:  Lucas 5. 29-32  

    b) Cântico do Hino número 86 “Espírito 

         do Eterno Deus”

      c) Orações Silenciosas de Confissão e 

       Oração Audível

8. Cânticos: Ministério de Louvor da IPM

9. Celebração da Santa Ceia

10. Culto Infantil – Oração e saída das 

     Crianças

11. Leitura Bíblica e Mensagem 

12. Oração de Consagração de Vidas

13. Bênção Apostólica e Tríplice Amém

14. Momento de Oração (Poslúdio) e  Saídas 

      e Cumprimentos  
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POSSE DA LIDERANÇA IPM

No  Culto  de  Vigília 
(31/12/19), que começou às 
22h, aconteceu o momento 
solene de posse das novas 
lideranças da igreja e dos 
eleitos e nomeados pelo 
Conselho. Na ocasião o 
Rev. Anderson utilizou o 
texto de Efésios 6.5-9, 
mostrando a necessidade de 
servir ao Senhor de todo o 
coração, de boa vontade, 
focados no próprio Senhor, 
na certeza da recompensa. 
O Pastor orou e declarou 
todos empossados em 
nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Vejam as 
diretorias das Sociedades 
Internas para 2020:
SAF - Presidente: Loide; 
Vice: Presidente: Vera 
Leitão; 1ª  Secretária: Ana 
Constância; 2ª Secretária: 
Olívia; Tesoureira: Valéria.
UPH - Presidente: Wesley 
Bruno; Vice: Presidente: 
Samuel; 1º  Secretário: 
T h i a g o  P a g a n o ;  2 º 

Secretário: Antônio; Tesoureiro: Carlos.
UMP - Presidente: Rebeca; Vice: Presidente: Rhayssa; 1ª  Secretária: Luma; 2º Secretário: Erik 
Arthur; Tesoureiro: Gabriel.
UPA - Presidente: Davi Leitão; Vice: Presidente: Emanuelle; 1ª Secretária: Gabriele; 2º 
Secretário: André; Tesoureiro: João Júnior.
UPJ - Presidente: Enndy; Vice: Presidente: Alicia; 1ª  Secretária: Luisa; 2ª Secretária: Vitória; 
1º Tesoureiro: Davi; 2º Tesoureiro: Calebe.
UCP - Presidente: Ana Júlia; Vice: Presidente: Milena; 1ª  Secretária: Ana Luisa; 2ª Secretária: 
Sofia; Tesoureiro: Thiago.
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19/01/2020 – HOJE NA IPM
09 horas – Culto De Louvor 
10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO
18h45min – Projeto Acolher – UPJ e UCP
19 horas – Culto de Adoração a Deus

26/01/2020 – PRÓXIMO DOMINGO
09 horas – Culto De Louvor 
10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO
18h45min – Projeto Acolher – UPH
19 horas – Culto de Adoração a Deus

MISS. FÁBIO DINIZ - APMT
Esteve entre nós, neste 
domingo passado à 
noite (19h), o Miss. 
Fábio Diniz (APMT), 
que reside atualmente 
em Madri – Espanha e 
trabalha em projeto, 
também, na África. 
E l e  t r o u x e  m a i s 

desafios missionários para a IPM e esteve 
acompanhado do Rev. Jonas Zulske (1ª IP Limeira - 
SP), a quem agradecemos. Deus abençoe ricamente 
nosso irmão e sua família.

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.

REV. ANDERSON E ESPOSA 
O Rev. Anderson e sua esposa Delza desfrutaram de 
12 dias de férias e já estão entre nós a partir de hoje. O 
casal agradece as orações e o apoio da liderança da 
igreja neste período de abençoado descanso.

22/02 - CULTO DE FORMATURA
Quarta-feira, às 19h, aqui na IPM, 
haverá Culto de Formatura do Curso de 
Engenharia, da UNIFACIG. Vamos 
agradecer a vitória alcançada pelos 
alunos (as), seus familiares e a 
Faculdade. É tempo de oração e 
evangelização.

25/01 – MANHÃ COM DEUS E CAFÉ DA 
COMUNHÃO

O primeiro encontro de oração de sábado pela manhã, 
acontecerá no próximo dia 25 de janeiro/10, às 
07horas. Será um tempo de profunda comunhão com 
Deus e intensa busca da Sua direção para cada um de 
nós. Temos de orar sem cessar. Não deixe de 
comparecer e ser mais abençoado. 

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 igado e seja  edificado! 
Endereço:https://www.youtube.com/igrejapresbiteri
anademanhuaçu

AGENDA IMPORTANTE
25/01 – Manhã com Deus e Café da Comunhão (07h)
08/02 – Reunião Inspirativa das SAFs do SLM – 
            (08h), na IPM.
           - Congresso Sinodal de Liderança das UPHs do 
             SLM – (14h), na IP Cidade Jardim
09/02 – Assembléia Geral Ordinária da IPM (09h)
12/02 – Reunião de Planejamento da IPM (19h30min)
15/02 – Reunião Ordinária do PRVM (08h), na  IP 
             Monte Sião em S. Amaro 

LEITURA DA BÍBLIA EM 2020
O Projeto de Leitura Bíblica estabelecido para o ano 
de 2020 é a leitura completa do Antigo Testamento. 
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.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Vende-se - uma geladeira Consul 300 litros 
baixo consumo. Se alguém interessar entre em 
contato com Loide: 98408-9714 ou 3331-2179.

EVANGELISMO EM REALEZA
Na segunda-feira passada (13/01), alguns irmãos 
foram à Realeza para evangelizar através da 
distribuição de literatura evangélica. Eles visitam os 
vários pontos de apoio de ônibus, orar e fazem vários 
contatos pessoais. Deus seja louvado e faça frutificar a 
BOA SEMENTE. Parabéns irmãos!!!

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.

Higor Manoel 
Spínola Shimitd

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!!!


