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Danilo completa: ano passado, houve um progresso, o governo investiu uma nota com grandes artistas 
para pedir ao povo que não faça xixi na rua! “Que tipo de povo é este?”
 A resposta bíblica é: este é um povo que não leva Deus a sério! Povo que despreza Sua Palavra e 
vive de forma tola. Como diz o Salmo 14: “ignoram a existência de Deus, corrompem-se e praticam atos 
detestáveis!”
 Então, como o cristão verdadeiro deveria encarar a triste realidade do carnaval? 
 Em primeiro lugar, devemos rejeitar, não participar, nem dar ibope para ele (via televisão). A 
bíblia diz:“E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono; porque a nossa 
salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é 

chegado.Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos 
honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem 
em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais 

cuidado da carne em suas concupiscências.” (Rom. 13:11-14)
 Em segundo lugar, devemos avisar aos perdidos (parentes e amigos) que o carnaval não tem a 
aprovação de Deus! Mostrar-lhes que em Gálatas 5:19-21 Deus declara algo muito sério! Que os que se 
dão à prática das obras da carne: bebedeiras, orgias, prostituições e impurezas, não herdarão o Reino de 
Deus.
 Que a verdadeira alegria se encontra no amor de Deus! Revelado na pessoa de Cristo!
Em I Coríntios 5:17 diz: “Se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que 
tudo se fez novo!” Em outras palavras:
-No mundo sem Deus… só tem coisas velhas! Bebedeira, glutonaria, palavrões, safadeza, piadas sujas, 
sensualidade, malícia, nudez, traições, brigas, divórcio, crianças abandonadas, mulheres mal-amadas,          
lares destruídos e uma sociedade decadente!
–Na igreja de Cristo… encontram-se coisas novas! Pecadores se arrependendo de seus pecados, 
humildemente confessando-os a Deus! Graciosamente   recebendo o perdão, justificação, restauração, paz 
e alegria que só o Rei Jesus pode dar! Famílias restauradas! Alegria! Comunhão! Louvor e adoração a 
Deus!
 Leitor, não troque o privilégio de estar buscando e agradando a Deus por uns dias de folia e 
besteirol. Se você está vivendo longe de Deus, através deste artigo, mais uma vez Ele lhe chama para 
rejeitar sua conformação com a cultura, dos homens sem Deus, e se voltar, com fé e arrependimento, para 
Jesus e seu evangelho! Sabendo que em breve, o mesmo Deus, o chamará para comparecer diante dele na 
eternidade. Lá, ao lado de Cristo, você será recebido com honras! Sem Cristo, você terá que explicar por 
que rejeitou Seu convite e preferiu um estilo de vida carnavalesco. Pense bem!

                                                  Por Sillas Campos - Pastor da Ig.Batista  Central de Campinas - SP

“Diz o tolo em seu coração: ‘Deus não existe’. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis; não 
há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há 

alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se 
corromperam; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer.” (Salmos 14:1-2)

 A Bíblia ensina que quando nós, pecadores regenerados, nos aproximamos de Deus 
naturalmente, passamos a admirá-lo mais e mais! Passamos a valorizar a pessoa de Cristo, seu evangelho, 
sua morte na cruz por nossos pecados e o poder da sua ressurreição. Naturalmente, passamos a desejar a 
santificação de nossa mente, palavras e ações.
 O salmo 14 revela o outro lado desta verdade: “A rebeldia contra Deus nos afasta dEle, nos 
corrompe e nos leva a cometer atos detestáveis!” Uma das provas disso é o carnaval! Assim como muitas 
de nossas festas, celebrações e baladas em geral!
 A respeito do carnaval, qual a sua origem? As opiniões divergem. Alguns acham que ele é uma 
evolução e a sobrevivência do culto de ISIS (deusa babilônica). Outros defendem que sua origem 
encontra-se nas saturnais romanas. Antigas festas em honra a Saturno, que originalmente duravam um dia, 
mas o Imperador Augusto elevou-as para 3 dias. Sucessivamente foi estendida por uma semana. Naqueles 
dias, todas as diferenças sociais eram esquecidas e o povo olvidava suas mágoas na folia, que culminava no 
dia dedicado à deusa OPS, mulher de Saturna, deusa da abundância. Nesse período, o povo não impunha 
freio às suas próprias intemperanças.
 Outros acreditam que nosso carnaval tem origem nas BACANAIS, festa do deus Baco, o deus 
do vinho, das orgias e bebedeiras da Mitologia Grega. Ou nos festejos em honra a DIONÍSIO, na Grécia, e 
até mesmo nas festas dos inocentes e dos doidos na Idade Média.
 Uma coisa é certa: desde as mais antigas eras, os povos, dos mais bárbaros aos mais civilizados, 
sempre dedicaram um certo período do ano a manifestações de efêmera mas desenfreada loucura. Disso 
surgiu o Carnaval. Uma vez por ano, os homens experimentam a curiosa necessidade de abolir a própria 
personalidade para assumir outra, fictícia, praticar as mais extravagantes atividades e dizer, gracejando e 
rindo impunemente de tudo e de todos, tudo quanto não lhe é permitido comentar seriamente. Desse 
humano desejo de expansão e libertinagem tiveram origem as bacanais gregas e as saturnais romanas, das 
quais em linha reta descende o carnaval.
 A grande verdade é uma só: esta é uma festa que não agrada a Deus! Ela é imoral! Anti-família! 
Anti-cristo! Até Danilo Gentily, que não defende os valores cristãos, critica o Carnaval, afirmando: o povo 
Brasileiro é muito burro! No ano passado, o governo contratou a cantora Daniela Mercury para realizar 
uma campanha para um carnaval melhor. No comercial ela dizia:
 – Mulheres, quando forem pular carnaval…
 Não usem chinelo, para não terem os pés machucados por um pisão.
 Não levem bolsa, para não serem roubadas.
 Não usem minissaia, para não abusarem de vocês.
 Usem camisinha! Carnaval é alegria!!
 Danilo comentou: quer dizer… lá fora tem um evento onde corro o risco de ser pisado, roubado, 
estuprado, contagiado pelo vírus da AIDS… você ainda quer que eu vá lá? Não vou não! Vou ficar em casa!

DEUS, VOCÊ E O CARNAVAL 
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Parabéns 
pra Vocês!

Atenção Pré-Adolescentes – Nossa Reunião será na 
sexta-feira, dia 28/02, às 19h30min. Não faltem, temos 
muitas novidades! 
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- Na próxima terça-feira, em virtude do 
feriado de carnaval, não haverá UCP, retornaremos na 
próxima semana, dia 03/03. Até lá!

Atenção Adolescentes -Nosso encontro será no próximo 
domingo (01/03), após o culto da manhã. Venham 
participar! Daremos início às atividades de 2020.

Treinamento de Líderes – Com muita alegria em nossos 
corações, comunicamos a esta amada UMP que estamos 
realizando nosso Treinamento de Líderes. A realizar-se no 
dia 14 de Março de 2020, às 13h na IP de Mantimento 
(Roça). O objetivo deste treinamento é ensinar e inspirar 
novos líderes nas UMPs locais, por meio de palestras para 
cada cargo separadamente. Solicitamos a confirmação da 
presença de sua diretoria até o dia 06 de Março por 
questões de organização da programação. Para mais 
informações: Sarah - (33) 98834-2945 ou Joice - (33) 
99959-5907.

Reunião de Oração - Todas as terças-feiras no Salão 
"Cremilda L. Nacif", de 19h às 19h30min. No mês de 
Março estará à cargo do Departamento Isabel
Oração da Madrugada - Todas as quartas-feiras às 
6:00 horas. TODA A IGREJA ESTÁ  CONVIDADA  
A PARTICIPAR
Culto de Oração 3ª feira - A SAF dirigirá o Culto na 
Próxima terça às 19h30min.

Próximas Realizações:
Culto na Prefeitura - Segunda-feira, dia 02/03 às 08h.
Reunião Plenária - Quarta-feira, dia 04/03 às 19h.
Bazar - 04 e 05/03 (Quarta e Quinta-feira) de 7h às 
17h. Contamos com o apoio das irmãs.

Reunião Plenária– Será no próximo domingo dia 01 de 
março, após o trabalho da manhã. Todos os sócios estão 
convocados. Orem e participem!

ATIVIDADES
Cultos - 09h e 19h/ 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

DISQUE PAZ - Ligue já 3331-1038

CASAMENTOS

Segunda-feira (24/02)

Siomara e João Leandro - 98812-9050

Quinta-feira (27/02)

Madalena e Claudinei - 98411-4828

Sexta-feira (28/02)

Marília e Fábio - 3331-8501

Sábado (29/02)

Deliene e Gilberto

Eloide e Heitor - C. S. J. Mçu

Domingo (23/02)

Marla Magalhães Dutra de Oliveira - 98402-3191

Sâmara Graize de Faria - 3331-3592

Alexandre Gama Póvoa - 3331-4079

Segunda-feira (24/02)

Ícaro Ribeiro Motta - 98713-0619

Quarta-feira (26/02)

Laura Reis Alvernaz Silva

Luísa Reis Vasconcelos de Carvalho - 3332-1976

Valéria F. de Oliveira Dornelas - C. S. J. Mçu

Natália Rodrigues Marques Guerra - C. Santana

Quinta-feira (27/02)

Olga de Fátima Fonseca Hott - (27)99732-0809

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, 
luz para os meus caminhos”. Salmo 119:105

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

Evangelistas

Pastor Colaborador

União Presbiteriana 
de Homens

Sociedade Auxiliadora 
Feminina

União da Mocidade 
Presbiteriana 

União Presbiteriana 
de Adolescentes

União Presbiteriana 
de Juniores

União de Crianças
 Presbiteriana 

Ligue ou envie uma mensagem
 para os aniversariantes
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ESCALA JUNTA DIACONAL

OUTRAS ESCALAS

Clamor
ORAI UNS PELOS OUTROS

Serviço Cristão

Pensar 
& Fazer

Hoje (23/02) – 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 (24/02) –  IDOSOS: Sebastião Monteiro, Dª 
Nini, Elsy, Zarife, Marilaila, Aderson Heringer, Maria 
Helena, José Pettes, Maria Pettes, Arlentino, Aracy.

Terça (25/02) – Povos Indígenas, Missões Urbanas IPM - 
Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e Guaraci 
(Irmãos Rev. Anderson) (E), Liel Breder (E), Zarife (E).

Quarta (26/02) – Famílias Enlutadas, Trabalho na 
Renalclin, Carlos Medeiros (Toninho) (E), José Pettes (Ex 
Zelador) (E), Cidade de Manhuaçu

Quinta (27/02) – Missão Povos Não Alcançados,  (E), 
Vida, Rev. Luis E. Monteiro (E).

Sexta (28/02) – Pastores e Evangelistas, Familiares Dona 
Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo).
Sábado (29/02) - 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, Maurílio(Acidente na sauna)

!                   É TEMPO DE AGRADECER
Vamos agradecer a Deus pela recuperação do Alisson, 
Marcelo Sardinha e João Batista Bahia.

Porta do Templo (Hoje): Diács. Elias e Olindo
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Dorly
Ofertório - Diács. Elias e Olindo
Porta e Interior: 
3ª Feira (25/02) - Diác. Ederlucio
5ª Feira (27/02) - Diác. Ederlucio
Púlpito (Noite) - Presb. J. Jacomelle e Diác. Gerson
Culto Infantil - Diác. Dorly

Reunião de Oração (3ª Feira) - SAF

Estudo Bíblico (5ª Feira) - Rev. Anderson

Recepção aos Visitantes - Projeto Acolher -
Escala do Mês de Março 2020: 01- UPA; 08 - 
UPJ; 15 - UCP; 22 -SAF; 29 -UPH;

OREMOS PELOS ACAMPAMENTOS

Neste período de feriado de carnaval muitas 

igrejas estão realizando retiros espirituais em 

locais diversos, com o propósito de buscar 

agradar a Deus e fugir desta “festa” que 

Deus não aprova. São momentos de uma 

espiritualidade mais intensa e de 

despertamento espiritual. Desejamos que 

Deus use todos os preletores e preletoras, 

bem como as equipes de liderança, a fim de 

que possa existir um verdadeiro mover de 

Deus levando a todos a uma busca mais 

intensa da presença do Pai.

A IPM está acampada na cidade de Parajú-

ES, no Sítio Menina dos Olhos, 

desenvolvendo o tema : BUSCAI AO 

SENHOR ENQUANTO SE PODE ACHAR. 

Que Deus abençoe a cada acampante, aos 

líderes e à preletora, nossa irmã Veranice de 

Paula. Que todos voltem cheios da graça de 

Deus, impactados pela Palavra e desejosos 

de orar mais e mais.
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A IPM cont inua 
ajudando inúmeras 
famílias através das 
doações de várias 
I g r e j a s 
Presbiterianas de 
Juiz de Fora – MG e 
I p a t i n g a  – M G , 
L i m e i r a  –  S P e 
Poços de Caldas 
MG. Essas igrejas 
e s t ã o  o r a n d o  e 
contribuindo para 
m i n o r a r  o 

sofrimento dos atingidos pela enorme enchente. Agradecemos as doações materiais e em dinheiro. 
Deus recompense a todos. Estamos atendendo famílias em suas casas, indo aos bairros mais atingidos 
levando donativos e ajudando outras cidades da região, tais como: Santana, Abre Campo, Luisburgo, 
Simonésia, S. Margariada e Matipó. Muitas outras famílias e cidades ainda serão ajudadas, se Deus 
quiser. Estamos contribuindo para que alguns templos, casas pastorais e cozinhas de igrejas sejam 

restauradas. Na terça-feira, dia 18/02, uma equipe da IPM visitou o 
Bairro Ponte do Silva, e fez a distribuição de roupas, calçados, kits de limpeza, leite, água, 

cestas básicas, roupas de cama, cobertores, brinquedos, etc. O restante do material foi deixado na 
Igreja Missão Evangélica do Brasil, com o Pr. Zaqueu, para serem distribuição para outras famílias. 
Nesta tarde houve distribuição  de folhetos, louvores, breve palavra e oração ao ar livre, bem como 
visitas e orações em algumas casas que foram fortemente atingidas pelas enchentes.  

ASSISTÊNCIA AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE



06 Informativo IPM 23 de fevereiro de 2020

23/02/2020 – HOJE NA IPM
09 horas – Culto de Louvor

10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO

01/03/2020 – PRÓXIMO DOMINGO
07h30min/08h – Reunião de Oração de Oficiais

09 horas – Culto – Ceia do Senhor

10h15min – Escola Dominical em CONJUNTO

18h45min – Projeto Acolher – UPA

19 horas – Culto de Adoração a Deus

HOJE – NÃO  HAVERÁ CULTO À NOITE

Hoje, excepcionalmente, não haverá culto à noite. 
Você que não está no Acampamento, deve ficar em 
casa em oração em favor do êxito desse acampamento 
de verão. Ore para que vidas sejam transformadas e 
restauradas pelo Senhor. 

SAF EM ORAÇÃO E AÇÃO
1.Reunião de Oração Terça – Na próxima terça 
(25/02) a SAF está escalada para dirigir o Culto de 
Oração, às 19h30min, no templo.

2.Madrugada de Oração  na Quarta - A SAF/IPM 
continua realizando na quarta-feira às 06h da manhã 
reuniões de oração. Que sejam momentos de grande 
crescimento espiritual. Toda a igreja está convidada a 
participar. Não percam!

3.Entrega de Enxovais – Na quarta-feira passada a 
SAF entregou para algumas gestantes o KIT 
contendo um enxoval para o bebê, sob a liderança das 
irmãs Geni e Leila. O Pastor Anderson fez uma 
mensagem para as mães e orou com elas. Deus faça 
frutificar esse trabalho de assistência social.

 

MINISTÉRIO  DE ORAÇÃO
1)Semana de Oração pela Manhã às 
06h - Dias 09 a 14 de março. Escala 
de Direção: 09/02 (Segunda) – UPH ; 
10/02 (Terça) – Junta Diaconal; 11/02 
(Quarta) – SAF; 12/02 (Quinta) – 
UMP; 13/02 (Sexta) – Conselho; 

14/02 (Sábado) – Liderança da IPM.  

2)“Manhã com Deus e Café da Comunhão” – Dia 
14 de março (Sábado – 07h).

3)Vigília de Oração da IPM – 21h às 00h, dia 20 de 
março (6ª feira).

4)Plantão de Oração – Após os cultos da noite, a 
partir de março. 

CONVITE E CULTO DE FORMATURA
Nossa irmã LUMA 
VERAS MACIEL, 
está formando no 
Curso de Psicologia, 
pela Faculdade do 
F u t u r o .  A  I P M 
parabeniza a Luma 
pela grande vitória 
alcançada, fruto de 
m u i t o  e s f o r ç o , 
p e r s e v e r a n ç a  e 
coragem. O Culto 
será aqui na IPM na 

próxima quarta-feira, dia 26/02, às 19h30min e a 
Colação de Grau ocorrerá na sexta-feira, dia 28/02, na 
AABB. Felicidades Luma e toda turma!!

35 ANOS TRABALHO EM S.J. 
MANHUAÇU

Nos dias 28,29 e 30 
d e  f e v e r e i r o / 2 0 , 
haverá comemoração 
em gratidão a Deus 
pelos 35 anos de 
i m p l a n t a ç ã o  d o 
t r a b a l h o 
P r e s b i t e r i a n o  n a 
cidade de S. J. do 

Manhuaçu –MG. Hoje nosso irmão Enéias de Sá 
Tavares é o atual Evangelista, atuando com 
brilhantismo, juntamente com sua esposa Iderlina. 
Deus abençoe toda a programação que ali será 
desenvolvida. 

PORTÃO ELETRÔNICO 
ESTACIONAMENTO

Devido a forte enchente, o motor do portão eletrônico 
do estacionamento/quadra ficou inutilizado. Estamos 
em fase de aquisição de um novo. Em breve teremos 
de fazer a reprogramação dos controles. Enquanto 
isso o portão está funcionando manualmente. Durante 
o dia ele pode permanecer aberto e à noite fechado. 
Vamos colaborar!

ATENÇÃO 

 NOVO HORÁRIO DO CULTO DE 

DOMINGO À NOITE 

19 HORAS

SEJA PONTUAL!

Alguns participantes em 19/02


