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“Não sabemos nós o que fazer; porém os nossos olhos estão postos em ti”.
 Enquanto estou sentado em meu apartamento na China infestada pelo Coronavírus, não consigo 
pensar em uma oração melhor do que aquela, proferida por um rei da Judéia desesperado, mas confiante, 
chamado Josafá (2Cr 20.12).
 Os olhos de um mundo ansioso estão nessa crise de saúde global. Empresas e escolas, na China, estão 
atrasando suas atividades. As fronteiras estão se fechando. E nos últimos dias, muitas companhias aéreas 
suspenderam todas as viagens dentro e fora deste grande país. Como um Americano que é pastor na China, minha 
decisão de ficar parece-me uma clara situação de “queimar as naus”!
Nossa oração? “Não sabemos nós o que fazer; porém os nossos olhos estão postos em ti Senhor”.
 Aquela antiga perspectiva de Josafá é mais apropriada para fevereiro de 2020 do que poderíamos 
pensar. Em seu contexto, uma delegação perigosa de Edom estava se aproximando de Judá. Mas sua fé era 
abrangente. Ele não estava confiando no Senhor apenas diante de uma potencial derrota militar, mas para 
qualquer desastre que pudesse vir! “Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos 
apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa; e clamaremos a ti na nossa 
angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.” (2 Cr 20.9, ênfase minha)
 Josafá tinha uma disposição à confiança, independentemente do perigo. Mesmo diante de peste ou 
praga, ele clamava a Deus. E, dada a atual ameaça de pandemia, precisamos aprender a fazer o mesmo. Aqui 
estão cinco aspectos, da confiança de Josafá em Deus, que podem nos ajudar hoje.
1. Confie em Deus com seus medos
“Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor” (2Cr 20.3). Ele não era sobre-humano; ele era normal. O passo 
inicial de quem confia na ajuda de Deus – naqueles dias ou nos nossos – deve ser admitir fraqueza. Pode ser um 
bom remédio agora chegar diante do Senhor e dizer honestamente a ele como você está. Eu estou assustado. 
Estou frustrado. Estou com fome. Estou solitário. Estou ferido. Estou exausto. O objetivo de expormos nossa dor 
não é apontar o dedo acusando Deus; mas o de sermos sinceros, confiando nele, mesmo em nossas preocupações 
mais profundas. Josafá escolhe confiar no Senhor, ao que também somos chamados. A confiança é sempre uma 
escolha. E é isso que teremos que fazer repetidamente.
2. Incentive os outros a confiar em Deus
Depois que Josafá busca a Deus, ele proclama um jejum nacional: “…e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se 
congregou para pedir socorro ao SENHOR; também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao 
SENHOR.” (2Cr 20.3,4). O rei sabe de onde vem a verdadeira ajuda e leva outros a irem até lá em busca de 
esperança. Quando todos, ao nosso redor, estão enlouquecendo e nossos vizinhos temem que o céu esteja 
desabando, devemos lembrar uns aos outros que servimos a um Deus amoroso, misericordioso e soberano, que 
não pode ser atingido pela pestilência ou pelo vírus (Sl 91). Ao levarmos nossas ansiedades ao Senhor em oração, 
podemos experimentar uma paz que ultrapassa o entendimento (Fp 4.6-7). E, quando experimentamos tal paz, a 
esperança contra cultural – e muitas vezes contraintuitiva – que temos em Cristo, é revelada (1Pe 3.15). Afinal, 
nossa fé é pessoal, mas não privada.
3. Clame a Deus
Josafá oferece um modelo de oração nos versículos 5-12. Ele apela ao caráter de Deus, suas promessas e suas 
ações no passado. A oração então culmina: “Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão 
que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer; porém os nossos olhos estão postos em ti”. Talvez você se 
sinta assim à luz do Coronavírus. Talvez você se sinta impotente contra um vírus ao qual possa ser exposto, 
mesmo quando não houver sintomas visíveis. Talvez sua ansiedade aumente porque os especialistas ainda não 
têm certeza quanto a todas as maneiras pelas quais esse vírus pode ser transmitido. Você pode se sentir 
desencorajado ao ver o número de infecções e mortes aumentar. Nesse caso, junte-se a Josafá ao declarar que 
você está desamparado, mas sua esperança está fixa no Deus Todo-Poderoso. Quantas de nossas orações devem 
terminar com uma frase como essa? Essa é a postura do cristão. Apele ao caráter de Deus, confesse sua 
incapacidade e coloque seus olhos no Senhor.
4. Lembre-se da salvação de Deus
Na narrativa de 2 Crônicas, Deus responde enviando um profeta para lembrar a Judá que a batalha não lhes 
pertence; isso pertence a Deus (20.15). Eles nem precisam lutar; eles podem simplesmente sentar e assistir a 
salvação do Senhor em favor deles (20.17)! Esta história é um pequeno exemplo, de uma batalha espiritual maior, 
para todos em todas as épocas. Temos um problema letal sobre o qual não podemos fazer nada por conta própria 
(embora tentemos!). Temos que confiar em outro, porque essa batalha não é para nós lutarmos. Ao confiarmos 
naquele que pode lutar em nosso nome, somos convidados a sentar e assistir a salvação do Senhor. O Coronavírus 
pode se estabilizar na próxima semana. Ou pode piorar. Minha família pode ser poupada dessa epidemia ou 
podemos nos tornar uma estatística. Ainda olhamos para a salvação de Deus. Não porque ele necessariamente 
prove seu amor por mim protegendo-me de doenças, mas porque ele já demonstrou seu amor enviando Cristo 
para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. (Rm 5.8; Jo 3.16).
 Oro para que esse vírus seja erradicado e para que minha família permaneça saudável, mas Deus é 
bom, independentemente do que as próximas semanas trouxerem. Uso uma máscara ao ar livre e lavo as mãos 
com frequência, mas minha esperança não está firmada nesses esforços. Desejo uma vida longa para mim e 
minha família, mas também sei que o objetivo da vida não é escapar da morte física. Essa é uma tarefa tola. O 
objetivo é estar preparado para quando a morte física inevitavelmente vier, glorificando e desfrutando de Deus 
até aquele dia.
5. Adoração
Josafá confiou e guiou outros a confiarem em Deus. Mas observe o final: adoração. Em 2 Crônicas 20.21, antes 
mesmo da vitória, o rei leva o povo a louvar: “Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o SENHOR 
emboscadas contra os filhos de Amom e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram 
desbaratados.” (2Cr 20.22). 
 Como essa cena final faz parte da confiança em Deus? Porque se Deus é bom, e se sabemos que 
podemos confiar nele, podemos adorá-lo mesmo em meio ao sofrimento. Podemos louvá-lo, mesmo sob a 
ameaça de perigo. Nós o glorificamos mesmo quando os vírus se espalham. Deus não disse a Josafá para fazer 
isso. Ele não foi instruído por Deus a convocar um culto. Adorar não é uma estratégia para fazer Deus agir; é uma 
resposta porque sabemos que ele agiu e continuará a agir. É dessa maneira que devemos procurar o Senhor. Os 
judeus saem no dia seguinte e a ameaça se foi. Não estou dizendo que Deus milagrosamente resolverá todos os 
seus problemas se você começar a adorar. Mas estou dizendo que seu maior problema – o problema da descrença 
– será resolvido se você começar a adorar. Diante do Coronavírus, que os cristãos da China e do mundo tenham 
uma confiança inabalável no Senhor, mesmo quando não sabemos o que vem a seguir.

Por Jason Seville - Pastor da Igreja Internacional na China - Em 26 de fevereiro de 2020

O REI JOSAFÁ E O CORONAVÍRUS 
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Parabéns 
pra Vocês!

Atenção Pré-Adolescentes – Nossa Reunião será na 
sexta-feira, dia 06/03, 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, dia 03/03, 
retornaremos com nossas atividades. Contamos com o 
apoio dos pais.  Até lá!

Atenção Adolescentes -Nosso encontro será hoje 
(01/03), após o culto da manhã. Venham participar! 
Daremos início às atividades de 2020.
Hoje - Projeto Acolher -Nossa UPA está escalada para 
acolher os visitantes hoje à noite. Venham participar às 
18h40min.

Plenária UMP – Sábado, 07/03. Fique ligado!
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 e quintas -feiras 
no Salão "Cremilda L. Nacif", de 19h às 19h30min. No 
mês de Março está à cargo do Departamento Isabel
Oração da Madrugada - Todas as quartas-feiras às 
6:00 horas. TODA A IGREJA ESTÁ  CONVIDADA  
A PARTICIPAR

Próximas Realizações:
Culto na Prefeitura - Segunda-feira, dia 02/03 às 08h.
Reunião Executiva - Segunda-feira, dia 02/03 às 19h.
Reunião Plenária - Quarta-feira, dia 04/03 às 19h.
Bazar - Devido as muitas doações no salão, não será 
possível ser realizado o bazar. Aguardem uma próxima 
data a ser confirmada.

Reunião Plenária– Hoje, 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

Domingo (01/03)

Lígia Conchita Domingues Souza - 98813-6934

Vitória Domingues Breder - 98454-4523

Segunda-feira (02/03)

Maria do Rosário Barreto (Naná) - 98811-3735

Ervesson Guerhardt Sathler - 3331-7666

Antônio Jacinto de Moura - C. Simonésia

Adilson Valeriano - C. Simonésia

Terça-feira (03/03)

Renata Cristina Vieira - 99960-8030

Paulo R. F. de Oliveira Filho - C.S.J.do Mçu

Quarta-feira (04/03)

Dirleia Nunes Moura

Diovanna Maria Satler

Ev. Nilton Alves de Miranda - C. Santana

Quinta-feira (05/03)

Aderson Heringer - 3331-1625

Eduarda Moreira Leitão de Andrade - 3331-5388

Sexta-feira (06/03)

Ana Júlia Temer da Costa Silva - 3331-3158

Nely Maria Gonçalves de Castro - 3331-4309

Marcelo Sardinha Carvalho - 99954-0680

Loide Olívia H. Berbert de Oliveira - 8408-9714

Ludimila Marques da Silva - C. Simonésia

Sábado (07/03)

Crisander Delogo Sinete - 3332-3749

CASAMENTO

Domingo (01/03)

Erica e Weber - 3332-4030

“Ampara-me, segundo a tua promessa, para que 
eu viva; não permitas que a minha esperança me 

envergonhe.”. Salmo 119:116

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 (01/03) – 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), Cleunice E. Pagano (E).

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

Terça (03/03) – Povos Indígenas, Missões Urbanas IPM - 
Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e Guaraci 
(Irmãos Rev. Anderson) (E), Liel Breder (E), Zarife (E).

Quarta (04/03) – Famílias Enlutadas, Trabalho na 
Renalclin, Carlos Medeiros (Toninho) (E), José Pettes (Ex 
Zelador) (E), Cidade de Manhuaçu

Quinta (05/03) – Missão Povos Não Alcançados,  (E), 
Vida, Rev. Luis E. Monteiro (E).

Sexta (06/03) – Pastores e Evangelistas, Familiares Dona 
Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo).
Sábado (07/03) - 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. Gerson e Moacir
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Joel
Ofertório - Diács. Gerson e Moacir
Porta e Interior: 
3ª Feira (03/03) - Diác. Cláudio
5ª Feira (05/03) - Diác. Cláudio
Púlpito (Noite) - Presb. Macilon e Diác. Cláudio
Culto Infantil - Diác. Joel

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

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;

LITURGIA

1. Cântico: Ministério de Louvor IPM 

2. Oração de Adoração  

3. Boas Vindas aos Adoradores  

4. Leitura Bíblica: Salmo 125  (Juntos)  

5. Cântico do Hino número 177 – “Firme 

      Nas Promessas” 

6. Oração de Louvor

7. Confissão de Pecados e Perdão:

    a) Leitura Bíblica:  Lamentações 3.22 e 

         23 (Todos)  

    b) Cântico do Hino número 135 “Mais de 

          Cristo”

    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  
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Aconteceu na quarta-feira, 
dia 12 de fevereiro/20, a 
partir das 19h30min. Foi 
uma reunião concorrida, 
q u a n d o  a s  s o c i e d a d e s 
internas, Junta Diaconal, 
etc., apresentaram a síntese 
de seus projetos de trabalho 
para 2020. O Rev. Anderson 
minis t rou uma palavra 

inicial mostrando a importância do PLANEJAMENTO, TRABALHO EM EQUIPE, UTILIZAÇÃO DO 
MATERIAL CERTO E VALORIZAÇÃO DA VIDA, ilustrando com a construção, em tempo recorde (09 
dias),  de um hospital na China. Orientações Gerais foram apresentadas para o bom andamento das 
atividades em 2020. Todos participaram atentamente, com alegria e desejo de fazer mais para o Senhor da 
Igreja - JESUS. Ao final houve uma agradável confraternização. Deus faça florescer a Sua obra.

REUNIÃO DA LIDERANÇA IPM

A IPM continua ajudando inúmeras famílias através das 
doações de várias Igrejas Presbiterianas as quais estão orando 
e contribuindo para minorar o sofrimento dos atingidos pela 
enorme enchente. Agradecemos as abundantes doações 
materiais e em dinheiro. Deus recompense a todos. Estamos 
atendendo famílias em suas casas, indo aos bairros mais 
atingidos levando donativos e, também, ajudando outras 
cidades da região. Estamos contribuindo financeiramente para 
que alguns templos, casas pastorais e cozinhas de igrejas 

sejam restaurados. Na quinta-feira, dia 20/02, uma equipe da IPM visitou o BAIRRO ENGENHO DA 
SERRA, e fez a distribuição de roupas, calçados, kits de limpeza, leite, água, cestas básicas, roupas de 
cama, cobertores, brinquedos, Novos Testamentos, etc. A entrega foi realizada na Igreja Batista da Paz, 
cujo Pastor é o nosso irmão Onésimo. Houve ministração da Palavra, orações e louvor, antes da entrega. 
Cerca de 100 pessoas ali compareceram e foram abençoadas.   

IMPACTO SOCIAL IPM - B. ENGENHO DA SERRA (20/02) 

Com pesar comunicamos o falecimento da irmã MARIA HELENA 
SALGADO, ocorrido na sexta-feira, dia 21/02, aqui em Manhuaçu, no lar de 
sua sobrinha Odete Guerra, que durante 07 anos cuidou muito bem dela. Seu 
corpo foi levado para a cidade mineira de Vargem Alegre, onde foi velado no 
templo da IP daquela cidade e sepultado no sábado, dia 22/02, às 09h. Ela 
nasceu em Inhapim-MG em 13/08/1920, iria, portanto, completar 100 anos 
de idade. Era membro da IPM desde 17/06/2015 (Ata 1305) e estava lúcida. 
Era viúva do Sr. Otávio Pedro de Alcântara, e filha de João Pereira Salgado e 
Anna Carolina da Silva. Era mulher humilde, muito crente e gostava de 
frequentar os trabalhos da igreja. Não teve filhos, mas cuidou e amou seu 
esposo, sobrinhos e sobrinhas, bem como a família da fé. O Rev. Anderson e o 

Diác. Ederlúcio compareceram ao Culto Fúnebre realizado no templo da IP de Vargem Alegre. O Pastor 
pregou sobre as três razões pelas quais não devemos temer a morte, às luz de Apocalipse 21. 1-4: 1ª) Há um 
novo céu e uma nova terra; 2ª) Estaremos livres dos sofrimentos do tempo presente; 3ª) Estaremos para 
sempre na companhia de Deus. Que o Senhor conforte aos familiares enlutados.

FALECIMENTO - MARIA HELENA (13/08/1920-21/02/2020)
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01/03/2020 – HOJE NA IPM
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

08/03/2020 – PRÓXIMO DOMINGO
Dia Internacional da Mulher

09 horas – Culto Devocional

10h15min – Escola Dominical EM CLASSES

18h45min – Projeto Acolher – UPJ

19 horas – Culto de Gratidão Pelas Mulheres

HOJE – PELA MANHÃ

1.Momento de Oração de Oficiais – 07h30min/08h

2.Celebração da Santa Ceia e Gratidão a Deus pelos 
Aniversariantes do mês de fevereiro, às 09h.

08/03 - PRÓXIMO DOMINGO
1.10H15MIN – Escola Dominical em Classes. Venha 
participar. Nosso assunto geral será: ORA QUE 
MELHORA.

2.19HORAS – Culto de Gratidão pela vida das 
Mulheres da Igreja e todas as demais. 

HOJE - PLANTÃO DE ORAÇÃO
Começa hoje à noite, após o encerramento do Culto,  
um Plantão de Oração em favor da Igreja e das 
pessoas/famílias que desejarem pedir e receber uma 
oração específica por estar passando por alguma 
situação especial. Dirija-se a uma das salas do Salão 
Social e lá estarão algumas pessoas para acolher você 
e seu pedido de oração. Através da oração alcançamos 
muitas vitórias.

Escala do Plantão de Oração: 

1º Domingo: Pr. Sergio, Presb. Sandro, Diác. Gérson, 
Loide, Carlos, Margarida, Maycon, Rebeca, Anna 
Gabriela e Sandra.

2º Domingo: Miss. Magno, Presb. Vinícius, Diác. 
João Batista, Ebenézer, Jônatas, Rafhael e Tereza.

3º Domingo: Pr. Sergio, Presb. Sandro, Diác. Gérson, 
Loide, Carlos, Margarida, Maycon,  Rebeca, Anna 
Gabriela e Sandra.

4º Domingo: Miss. Magno, Presb. Vinícius, Diác. 
João Batista, Ebenézer, Jônatas, Rafhael e Tereza. 

5º Domingo: Miss. Magno, Presb. Sandro,  Diác. 
Gérson, Jônatas, Maycon, Tereza e Sandra.

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  (Sex ta )  – 
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 Culto da Noite – Após os 
cultos da noite, a partir de HOJE.  

15/03 - CLASSE DE NOVOS MEMBROS
No domingo dia 15/03, às 17h, terá início a nova classe 
de preparação de novos membros. O Pastor Anderson 
ministrará aulas contendo as principais doutrinas 
bíblicas e sobre o governo da Igreja Presbiteriana. 
Venha participar e se ligar de verdade à Igreja. 

PARABÉNS LUMA
A jovem LUMA VERAS 
MACIEL concluiu seu 
Curso de Psicologia, na 
Faculdade do Futuro. O 
Cul to  de  Formatura 
ocorreu aqui na IPM na 
quarta-feira passada. 
Vários irmãos e irmãs 
vieram agradecer a Deus 
essa grande conquista. 
D e u s  c o n t i n u e 

abençoando a LUMA e lhe dando muitas outras 
vitórias em sua vida profissional. Você lutou e venceu! 
Parabéns!

35 ANOS TRABALHO EM S. J. MÇU
Está acontecendo desde 
sexta-feira a comemoração 
em gratidão a Deus pelos 35 
anos de implantação do 
trabalho Presbiteriano na 
cidade de S. J. do Manhuaçu 
–MG. No culto de hoje à noite 
será pregador o Rev. Marco 

Aurélio Policarpo Sant’Ana. O  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. 

REV. ANDERSON NA IP TAVARES
No domingo (23/02) à 
noite, o Pastor Anderson 
pregou no culto especial 
de gratidão a Deus pelos 
30 anos de organização 
da 3ª IP de Alto Jequitibá 
em Tavares. Foi um 
culto abençoado em 
todas as suas partes 

litúrgicas. Saudamos aquela igreja em nome da IPM.  
Deus seja louvado pela vida dessa igreja.


