
“E conhecereis a verdade,
e a verdade vos

libertará.”
João 8:32
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LAMENTO DE UM RIO
Me perdoem por toda esta "  bagunça"... 

Eu só queria passar.
Eu não fui feito pra Destruir... Eu só queria passar. 

Já fui Esperança para os Navegantes...
Rede cheia para Pescadores...

Refresco para os banhistas em dias de intenso calor. 
Hoje sou sinônimo de Medo e Dor...

Mas, eu só queria passar...
Me perdoem por suas casas 
Por seus móveis e imóveis 

Por seus animais
Por suas plantações... 
Eu só queria passar.
Não sou seu inimigo

Não sou um vilão
Não nasci pra destruição...

Eu só queria passar.
Era o meu curso natural

Só estava seguindo meu destino
Mas, me violentaram,

Sufocaram minhas nascentes
Desmataram meu leito... Quando eu só queria passar.

Encontrei tanta coisa estranha pelo caminho... 
Que me fizeram Transbordar...

Muros
Casas

Entulhos
Garrafas

Lixo
Pontes
Pedras
Paus...

Tentei desviar ... 
Porque eu só queria passar.

Me perdoem por inundar sua história,
Me perdoem por manchar esta história...

Eu só estava  passando...
Seguindo o meu trajeto

Cumprindo o meu destino: Passar...
                                                                                 Scheilla Lobato
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 Catástrofe é um acontecimento desastroso de grandes proporções, 
geralmente relacionado a fenômenos naturais. É, por analogia, qualquer acidente 
de grandes proporções. Sinônimos de catástrofe: desastre, calamidade, tragédia, 
acidente, cataclismo, apocalipse, hecatombe, desgraça, flagelo, devastação, 
sinistro, revés, intempérie, convulsão, etc. Foi exatamente o que ocorreu aqui na 
cidade de Manhuaçu e região do dia 24 de janeiro/20 para o dia 25 (Sexta/Sábado), 
quando fortes chuvas caíram, trazendo um volume imenso de água, fazendo 
transbordar o Rio Manhuaçu, o qual subiu a um nível nunca visto ainda pelos atuais 
moradores. Graças a Deus muitos conseguiram retirar seus pertences à tempo, 
outros conseguiram  retirar apenas uma parte, mas outros perderam tudo.  Não 
tivemos óbitos de pessoas ligadas às nossas igrejas presbiterianas, ao contrário, 
muitos livramentos do Senhor. Façamos algumas colocações oportunas sobre essa 
catástrofe natural. 
 1ª. Elas sempre aconteceram e continuarão acontecendo. Desde os 
tempos bíblicos as catástrofes existem: o dilúvio nos tempos de Noé, 07 anos de 
fome nos tempos de José do Egito, as 10 pragas nos tempos de Moisés, o sofrimento 
de Jó, muitas guerras, destruição de cidades com a de Jerusalém, tempestades, 
epidemias, etc. O Mundo sempre assistiu catástrofes, especialmente as guerras 
Mundiais (1914-1918 e 1939-1945), as bomba atômica que explodiu a 550 metros 
de altitude no centro de Nagasaki – Japão a 09/08/1945, atingindo 18km de altura, 
matando cerca de 200mil pessoas. Hoje contemplamos queimadas, terremotos, 
tempestades, fomes,  ciclones, guerras, etc.   
 2ª. Elas são permitidas por Deus. Como disse o Teólogo e Escritor John 
Piper: “Deus está no controle do mundo, desde o conflito internacional mais amplo 
até a queda de um pequeno pássaro na floresta”. Nada escapa do conhecimento de 
Deus e de Sua vontade permissiva. Desde que o pecado entrou no Mundo, ele 
trouxe consequências terríveis, gerando tantas catástrofes. Deus é soberano e 
controla todos os acontecimentos.
 3ª. Elas trazem prejuízos. São quase que incalculáveis os prejuízos 
causados pelas catástrofes. Eles são materiais, físicos, familiares, sociais, 
emocionais e psicológicos. Essa grandiosa enchente deixa para trás um saldo 
negativo: muitas mortes e perdas materiais. Alguns levarão anos para se recuperar 
plenamente. Mas, se Deus quiser, a maioria conseguirá soerguer rapidamente.
 4ª. Elas despertam a solidariedade. Em tempos de catástrofes o espírito 
solidário aflora. Há uma comoção geral e ao mesmo tempo grande espírito de ajuda 
e cooperação. Uns ajudando os outros. Não só os órgãos governamentais ajudam, 
mas as igrejas, associações, clubes de serviço, escolas, bem como o povo em geral. 
É lindo ver, mesmo em meio ao caos, o espírito solidário. Deus seja louvado e 
recompense aos que prestam ajuda solidária, aqueles que estão fazendo suas 
doações serão mais abençoados pelo Senhor. O Profeta Isaías disse que haverá 
ajuda mútua e palavras de encorajamento (Isaías 41.6). “A solidariedade é o 
sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana”, disse Franz 
Kafka
 5ª. Elas trazem lições de vida. As catástrofes trazem lições de vida: a) 
Reconhecimento do poder de Deus – O Deus soberano é o Todo-Poderoso. Seu 
braço é forte. Quando Ele age e permite catástrofes, ninguém pode deter; b) 
Reconhecimento da fraqueza humana – Diante das catástrofes vemos o quanto 
pequeno e impotente somos. As águas chegam e vão ocupando espaços e ninguém 
pode impedir; c) Reconhecimento de que os bens materiais são passageiros – Numa 
tragédia como esta muitos perderam bens e outros a própria vida. Quantas casas, 
carros, móveis, roupas, etc., totalmente destruídas. Mas o nosso maior tesouro é o 
Senhor. Ele tem preparado para nós um lugar onde não haverá nenhuma catástrofe, 
basta conferir em 2 Coríntios 5.1. 

Rev. Anderson Sathler

ENTENDENDO AS CATÁSTROFES
 NATURAIS
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Parabéns 
pra Vocês!

Reinício das atividades da UPJ – Deveremos retornar nossas 
atividades na sexta-feira, dia 14/02, às 19h30min. Aguardem mais 
notícias. 
Novos Participantes – Há vários pré-adolescentes que ainda não 
pertencem a UPJ. Se você conhece algum com idade entre 11 e 13 
anos, fale com a Vera Lusa ou Elaine, para que sejam convidados a 
integrar na UPJ. Nossa UPJ precisa crescer em número e em 
oração. 

Olá Crianças- Reinício das atividades da UCP!  Comunicamos 
que a  nossa UCP está de recesso no mês de janeiro. No dia 04 de 
fevereiro retornaremos com nossas atividades. Contamos com o 
apoio dos pais!

Ligue ou envie uma mensagem 
para os aniversariantes!

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

Retorno das atividades da UMP – Será no sábado dia 08/02, às 
19h30min, com a realização de uma reunião Plenária, onde vamos 
estabelecer, com a ajuda de Deus, nossas principais metas para 2020. 
Não faltem jovens e orem pelo êxito da reunião.

Reunião de Oração - Todas as terças-feiras no Salão "Cremilda 
L. Nacif", de 19h às 19h30min. No mês de Fevereiro está à cargo 
do Departamento Débora.
Culto na Prefeitura - Segunda-feira, dia 03/02 às 08h.
Reunião Executiva - Segunda-feira, dia 03/02 às 19h.
Reunião Plenária - Quarta-feira, dia 05/02 às 19h.
Evangelismo na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
Sábado, dia 08/02 às 13h. 

09/02 Churrasco – Haverá momento de gratidão a Deus e social, no 
domingo (09/02) após o trabalho da manhã, em comemoração aos 
aniversariantes do 2º Semestre de 2019. Os sócios devem participar 
com suas famílias. Será na área da churrasqueira, na garagem. 
Alteração Data - Reunião Executiva da Federação PRVM – 
Vamos participar. Sábado, dia 08/02, às 14h, na IP Filadélfia. 

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

Pastor Auxiliar
Rev. Renato Novais Santos - (33)98874-7506 

e-mail: renatonovais.1969@gmail.com

MISSÕES URBANAS
Miss. Magno Eustáquio Gonçalves Vieira

(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 (02/02)
Tiago Tristão da Costa Silva - 3331-3162 
Maria Aparecida Braga de Sá - 3331-3717
Amanda Sathler Liparizi - 98423-5090
Adriana Martins - C.S.J.Mçu
Segunda-feira (03/02)
Luma Veras Maciel - 98449-2431
Lucas Veras Maciel 
Sueli Aparecida Félix Neves - 98415-8946
Terça-feira (04/02)
Solange Cardoso - 3331-7432
Quarta-feira (05/02)
Erivelton Mota Reis - 3332-1957
João Batista Bahia - 3331-3009
Célia Lúcia Pimentel - 98426-7456
Quinta-feira (06/02)
Marisa de Souza Barbosa - 3331-6377
José Eduardo Fernandes Rocha - 98422-3075
Sexta-feira (07/02)
Élcia Muniz G. da Costa Silva - 3331-3155
Victória t - 3331-5833Porto Tebe
Sábado (08/02)
Amanda Calisto Teixeira da Silva
Izabel Sueira de Amorim - 8436-9193

CASAMENTOS

Sábado (08/02)
Phâmela e Tiago - 98819-2662

“Nunca me esquecerei dos teus 
preceitos, visto que por eles me tens 

dado vida”. Salmo 119:93

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

Evangelistas

Pastor ColaboradorUnião Presbiteriana 
de Homens

Sociedade Auxiliadora 
Feminina

União da Mocidade 
Presbiteriana 

União Presbiteriana 
de Adolescentes

União Presbiteriana 
de Juniores

União de Crianças
 Presbiteriana 

ATENÇÃO SOCIEDADES INTERNAS

 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO (12/02) 

Acontecerá na quarta-feira, dia 12 de fevereiro/20, 
às 19h30min. Será um encontro onde oraremos 
pelas atividades de 2020 e apresentaremos as 

diretrizes básicas das programações. As Sociedades 
Internas, Ministérios, Escola Dominical e Junta 
Diaconal terão até 10min para falar sobre seus 

planos de trabalho. Oremos em favor dessa reunião 
e participemos de forma plena: Membros das 

Diretorias das Sociedades, Líderes dos Ministérios, 
Presbíteros, Diáconos, Conselheiros, 
Coordenadores, liderança da ED, etc.
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS

Serviço Cristão

Sábado (08/02) - 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.

Hoje (02/02) – 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 (03/02) –  IDOSOS: Sebastião Monteiro, Dª 
Nini, Elsy, Zarife, Marilaila, Aderson Heringer, Maria 
Helena, Maria Pettes, Arlentino, Aracy.

Terça (04/02) – Povos Indígenas, Missões Urbanas 
IPM - Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e 
Guaraci (Irmãos Rev. Anderson) (E), Liel Breder (E).

Quarta (05/02) – Famílias Enlutadas, Trabalho na 
Renalclin, Carlos Medeiros (Toninho) (E), José Pettes 
(Ex Zelador) (E), Cidade de Manhuaçu

Quinta (06/02) – Missão Povos Não Alcançados,  (E), 
Vida, Rev. Luis E. Monteiro (E).

Sexta (07/02) – Pastores e Evangelistas, Familiares 
Dona Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo).

Porta do Templo (Hoje): Diács. Fábio M. e Milton Jr.
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Moacir
Ofertório - Diács. Fábio M. e Milton Jr.
Porta e Interior: 
3ª Feira (04/02) - Diác. Dorly
5ª Feira (06/02) - Diác. Dorly
Púlpito (Noite) - Presb. Vinícius e Diác. João B.
Culto Infantil - Diác. Moacir

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

Estudo Bíblico (5ª Feira) - Rev. Anderson

Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher -
Escala do Mês de Fevereiro 2020: 02- SAF; 09 - 
UMP e UPA; 16 - UPJ E UCP.; 23 - UPH.

LITURGIA - Culto 19h

1. Cântico: Ministério de Louvor IPM 

2. Boas Vindas aos Adoradores 

3. Oração de Adoração 

4. Leitura Bíblica: Salmo 105.1-6 (Todos)  

5. Cântico do Hino número 33 – “Maravilhas 

    Divinas” 

6. Oração de Louvor

7. Confissão de Pecados e Perdão:

    a) Leitura Bíblica:  Romanos 5.12 

    b) Cântico do Hino nº 132  “Vivificação”

    c) Orações Silenciosas de Confissão e 

       Oração Audível

8. OFERTÓRIO E CÂNTICOS: Ministério 

    de Louvor da IPM

9. Culto Infantil – Oração e saída das Crianças

10. Leitura Bíblica e Mensagem 

11. Oração de Consagração de Vidas

12. Bênção Apostólica e Tríplice Amém

13. Momento de Oração (Poslúdio) e  Saídas e 

      Cumprimentos  

Pensar 
& Fazer
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 Realmente a nossa cidade de Manhuaçu e tantas outras da região estão tentando se 
recuperarem da enchente mais violenta de sua história nesses últimos 110 anos. Cremos em 
Deus, cremos nas ações das autoridades governamentais e na força do povo 
Manhuaçuense. Deus está renovando a esperança, a força e o ânimo de todos. Alguns 
comércios já voltaram a funcionar e muitas famílias estão sendo assistidas. 
Atenção: Cremos que essa enchente é mais um alerta para que cuidemos melhor do meio 
ambiente, não construamos em lugares de risco (próximo ao rio e encostas) e que 
cuidemos melhor do Rio Manhuaçu. 

ENCHENTES EM MANHUAÇU E REGIÃO

Ponte dos Arcos 3ª IPM / Ponte estreita Estádio JK

Estacionamento IPM

Estacionamento IPM - Início limpeza Loja Sema B. Coqueiro

Ruas do Centro B. Engenho da Serra
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02/02/2020 – HOJE NA IPM
07h30min/08h – Reunião de Oração de Oficiais

09 horas – Culto: Ceia e Gratidão

10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO

18h45min – Projeto Acolher – SAF

19 horas – Culto de Adoração a Deus

09/02/2020 – PRÓXIMO DOMINGO
09 horas – Culto de Louvor

10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO

18h45min – Projeto Acolher – UMP e UPA

19 horas – Culto de Adoração a Deus

PROGRAMAÇÕES CANCELADAS

Em virtude do estado de calamidade em que viver 
nossa região Leste Mineira, em decorrência das fortes 
chuvas que causaram enchentes tão grandes, as 
programações agendadas para o dia 08 de 
fevereiro/20, foram canceladas, ou seja, a Reunião 
Inspirativa das SAFs e o Congresso Sinodal de 
Liderança das UPHs. Foi cancelado, também, a 
programação das UMPs de apoio social em Sericita-
MG. 

HOJE – DIA DO HOMEM 
PRESBITERIANO

Hoje no culto da noite comemoraremos esta data, 
tendo a participação da Diretoria da UPH na liturgia 
do Culto. Louvemos a Deus pela vida e a obra de 
homens presbiterianos que tem servido ao Senhor 
alegremente. Deus continue abençoando os irmãos!

09/02 – DIA DA MULHER 
PRESBITERIANA

Será comemorado no próximo domingo. Será um 
tempo de gratidão pelas mulheres presbiterianas que 
tem servido ao Senhor com muita alegria e dedicação. 
Deus continue abençoando as irmãs!

09/02 – ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA 
IPM

Acontecerá, se Deus quiser, no próximo domingo 
(09/02), às 09h aqui no templo da sede. Será um 
tempo de gratidão pelos feitos do Senhor. Teremos 
uma devocional primeiro e depois o momento 
administrativo. Todos receberão uma apostila verde 
contendo os Relatórios de 2019.  Todos os membros 
da IPM estão convocados.

15/02 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
PRVM

Será na IP Monte Sião em S. Amaro de Minas, no 
sábado (15/02), com Verificação de Poderes às 08h da 
manhã. Cremos que durante todo o dia haveremos 
que cuidar dos assuntos dessa reunião ordinária, 
permitindo Deus. Todas as Igrejas do Presbitério ali 
estarão representadas, bem como todos os Pastores 
do Concílio. Pedimos as orações da IPM em favor 
dessa reunião tão importante. 

GRUPO MISSIONÁRIO SAF EM 
FAMÍLIA

1.Segunda-feira - 03/02 - Haverá Culto na Prefeitura 
às 08h. 

2.Sábado – 08/02 - Haverá Evangelismo na UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) às 13h.

Contamos com a participação de todos os integrantes

 CULTOS DE FORMATURA
1.Quarta-feira – 05/02 -  Curso de Enfermagem, às 
19h, aqui na IPM. 

2.Sexta-feira – 07/02 - Às 19h, aqui na IPM, 
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.

COFRINHO MISSIONÁRIO
Se você não pegou o seu cofrinho dirija-se à secretaria 
da Igreja e pegue o seu. Esse é um bom método de 
educação familiar. Não só as crianças/filhos são 
ensinados a contribuir para missões, mas nós adultos 
também criamos o habito de ofertar. Eles serão 
recolhidos no mês de agosto. “Mais bem-aventurado 
é dar do que receber” – Atos 20.35.  

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.

CANAL DA IPM NO YOU TUBE
Você já pode acessar esse canal da IPM 
no  You  Tube  onde  encon t r a rá 
mensagens diversas que edificarão 

seua vida.  Fique l igado e  seja  edificado! 
Endereço:https://www.youtube.com/igrejapresbiteri
anademanhuaçu

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Emprego- Nossa irmã Terezinha Lina Oliveira está 
precisando de emprego, de preferência trabalhar com 
café. Contato: 33 98421-8824.

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.


