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 A Bíblia está repleta de orações. São muitas ocasiões que pessoas, grupos e toda 
a igreja buscaram ao Senhor em oração em vários lugares e situações as mais diferentes. 
Precisamos aprender mais com as orações da Bíblia extrair delas lições, a fim de que 
nossa vida espiritual seja mais intensa e semelhante aos exemplos bíblicos.
 Vejamos hoje o exemplo de Noé e sua família. Não é nosso objetivo narrar aqui a 
história do Dilúvio. Deus chamou, usou e capacitou Noé para uma grande obra que 
exigiu dele muita fé e obediência. Noé entendeu o recado divino e fez tudo conforme o 
Senhor lhe ordenou (Gn 6.22). O que nos toca aqui nesta meditação é o seu exemplo após 
as águas terem abaixado e a atitude dele e de sua família ao saírem da arca. O texto em 
foco diz que Noé levantou um altar ao Senhor e ali adorou com sua família. O comentário 
da Bíblia de Estudo MacArthur diz que “isso foi feito como ato de culto em resposta à 
fidelidade de Deus à aliança, que havia poupado Noé e sua família”. É possível extrair 
algumas lições desse ato de culto a Deus que certamente teve muito louvor e oração. Foi 
um tempo de oração de gratidão pela preservação a vida e de súplica a Deus em favor da 
continuidade da vida. 
 1ª) A oração precisa ocupar o primeiro lugar. É interessante observar que Noé 
não procurou olhar primeiro a terra, nem plantar, nem construir e nem limpar. Ele e sua 
família resolveram buscar a presença de Deus através da construção de um altar de 
oração. Esse texto deixa claro que a vida de relacionamento com Deus precisa ter 
prioridade. Precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar (Mateus 6.33). Buscar ao 
Senhor antes do sol nascer, antes que o mundo acorde.
 2ª) A oração deve ser desenvolvida em família. Noé presta culto a Deus com 
sua família e exerce a missão sacerdotal, apontado assim para o grande Sumo Sacerdote – 
Jesus, o qual viria ao mundo e realizaria um grande sacrifício pela humanidade. Deus 
deseja toda a família no seu altar em atitude de culto de louvor e oração. Não podemos 
abrir de nossa família. Precisamos realizar o culto em família, ou seja, o Culto 
Doméstico. “Uma família que ora unida, permanece unida”.
 3ª) A oração é respondida pelo Senhor. O texto diz que “o Senhor aspirou  o 
suave cheiro” (v. 21a). Isso significa que Deus aceitou o sacrifício de Noé e de sua 
família. A ideia de suave cheiro significa que Deus aceitou aquele culto que foi oferecido 
em fé e sinceridade (Efésios 5. 1 e 2). Todas as orações na Bíblia mostram que há um 
Deus de ouvidos e olhos atentos para ouvir o clamor e enxergar as necessidades de cada 
um. Nosso Deus não está longe. Nosso Deus não é insensível às nossas necessidades. 
Jesus garantiu que quem pede recebe, com busca encontra e quem bate a porta vai abrir 
(Mateus 7. 7-8). Veja: João 14.13-14,  Mateus 21.21-22 e 1 João 5.14.
 4ª) A oração respondida vem acompanhada de promessas. Após a 
confirmação da aceitação da oração Deus prometeu não mais agir por meio de catástrofe 
global, independentemente do quanto a humanidade se tornasse pecadora no futuro (Gn 
9.11). Em 2 Pedro 3.3-10 há o relato de como Deus destruirá a terra no futuro. Outra 
promessa está no versículo 22 quando Deus fala da manutenção das estações do ano 
enquanto durar a terra a fim de preservar a vida, dando a ela uma melhor qualidade 
existencial. Quando Deus fala que “não tornarei a amaldiçoar ou a ferir a terra por 
causa do homem” (v.21), Ele está revelando a Sua graça para com Noé e a estendendo à 
humanidade em geral. O comentário da Bíblia de Genebra diz que “Deus transmitiu a 
Sua misericórdia por meio de Noé em favor do mundo natural, por meio de Moisés em 
favor de Israel e por meio de Cristo em favor de todos os eleitos”. 
 Oremos sem cessar. Que a oração tenha primazia em nossa vida, que oremos 
mais em família e que possamos experimentar as respostas de Deus acompanhadas de 
muitas promessas aliviadoras. Disse Martinho Lutero: “A oração é o suor da alma”. 
Disse Agostinho: “A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do ser humano”.  
Deus nos abençoe. Amém.

Rev. Anderson Sathler

ORAÇÃO NO ALTAR 
Gênesis 8. 20-22
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Parabéns 
pra Vocês!

Atenção Pré-Adolescentes – Nossa Reunião será na 
sexta-feira, dia 20/03, às 19h30min. Não faltem, temos 
muitas novidades! 
Aniversário da UPJ– Se Deus quiser em breve 
comemoraremos o aniversário da UPJ. Realizaremos 
uma programação espiritual, com muito louvor e 
comunhão. Desde já devemos orar e nos envolver na 
preparação desta comemoração.

Olá Crianças- Na próxima terça-feira, dia 17/03, 
retornaremos com nossas atividades. Contamos com o 
apoio dos pais.  Até lá!
Hoje - Projeto Acolher -Nossa UCP está escalada para 
acolher os visitantes hoje à noite. Venham participar às 
18h40min.

Atenção Adolescentes -Nosso encontro será sábado 
(21/03), às 19h30min. Venham participar!

73 Anos – Hoje comemoramos 73 anos de Organização 
de nossa UMP. Haverá um almoço de Comunhão e 
Gratidão, e a noite culto especial, sendo pregador o Rev. 
Sérgio Pereira Tavares. Sua presença é muito importante. 
Faça convites para o culto da noite. Nossa diretoria 
participará da direção do culto à noite.
Culto Jovem– Sábado, 21/03 às 19h30 aqui na IPM. 
Orem, venham participar e façam convites a outros jovens.

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
Discipulado- Teremos discipulado toda quarta-feira, 
às 9 horas aqui na igreja, bem como o Projeto Ana.
Evangelismo- No sábado,  dia 21/03, das 8h30min às 
10h, na entrada da igreja. Contamos com as orações e o 
apoio das sócias.

Trabalho de Evangelização da Federação em 
Orizânia–  dia 21/03, sábado,  com início às 15 horas.
30 Anos da Federação do PRVM –  Será comemorado 
no dia 16/05 (sábado), às 19h aqui na IPM. Está sendo 
confeccionada uma camisa comemorativa. 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 (15/03)
Fernando Lima - 3331-6675
Bruno Slan Henrique - 98415-8701
Davi Albuquerque de Oliveira
Kyque Félix Xavier - 3331-8772
Fernanda de Souza Moreira - 98416 3364
Cíntia de Souza Silva - 98444-2314
Segunda-feira (16/03)
Claudio de Aguiar Júnior - 3331-2420
Terça-feira (17/03)
Ademir Liparizi Júnior - 98813-5366
João Batista da Costa Silva Júnior - 3331-3162
Quarta-feira (18/03)
João Pedro Heringer F. Gonçalves da Silva
Alícia Emerich Brandão - 98401-6566
Quinta-feira (19/03)
Zuleica Leitão Martins - 3331-2050
Sexta-feira (20/03)
Júlia Oliveira Emerick - 3332-4163
Everardo Aguiar
Altair Silva dos Santos - C. Simonésia
Sábado (21/03)
Lucas Calisto Teixeira Temer - 3331-7335
Abraão da Silveira Louzada - 98409-7326
Isaac Emerick Valeriano - C. Simonésia

CASAMENTOS
Segunda-feira (16/03)
Dilma e Fernando - 3331-6675
Terça-feira (17/03)
Patrícia e Giovane - 3331-5441
Lucimar e Marcos Suel - 98426-0597
Quinta-feira (19/03)
Lígia e Márcio - 98813-6934

“Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, 
mais do que o ouro refinado”. Salmo 119:127

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

Hoje (15/03) – 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).

Segunda (16/03) –  IDOSOS: Sebastião Monteiro, Dª 
Nini, Elsy, Zarife, Marilaila, Aderson Heringer, Maria 
Helena, José Pettes, Maria Pettes, Arlentino, Aracy.

Terça (10/03) – Povos Indígenas, Missões Urbanas IPM - 
Miss. Magno, Maria Helena Sathler Gripp e Guaraci 
(Irmãos Rev. Anderson) (E), Liel Breder (E), Zarife (E).

Quarta (17/03) – Famílias Enlutadas, Trabalho na 
Renalclin, Carlos Medeiros (Toninho) (E), José Pettes (Ex 
Zelador) (E), Cidade de Manhuaçu, Lucimar (E).

Quinta (18/03) – Missão Povos Não Alcançados,  (E), 
Vida, Rev. Luis E. Monteiro (E); Naná (E).

Sexta (19/03) – Pastores e Evangelistas, Familiares Dona 
Lúcia Stela (Jackson, Thaís e Maycon Geraldo).
Sábado (20/03) - 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, João Batista Bahia e Rosa Ngula.

Porta do Templo (Hoje): Diács. Olindo e Fábio E.
Microfone/Departamento Infantil: Diác. Milton Jr.
Ofertório - Diács. Olindo e Fábio E.
Porta e Interior: 
3ª Feira (17/03) - Diác. Milton Jr.
5ª Feira (19/03) - Diác. Milton Jr.
Púlpito (Noite) - Todos - Santa Ceia
Culto Infantil - Diác. Milton Jr.

Reunião de Oração (3ª Feira) - Miss. Magno

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.
Plantão de Oração: Hoje (15/03), à noite - Pr. 
Sérgio, Presb. Sandro, Diác. Gerson, Loide, 
Carlos, Margarida, Maycow, Rebeca, Anna 
Gabriela e Sandra.

LITURGIA - Culto 19h

Gratidão – 73 Anos da UMP/IPM
1. Cântico: Ministério de Louvor IPM 
2. Oração de Adoração  
3. Boas Vindas aos Adoradores  
4. Leitura Bíblica: Eclesiastes 11. 9 – 12.1    
5. Cântico do Hino número 177  – “Firme 
     nas Promessas” 
6. Oração de Louvor
7. Confissão de Pecados e Perdão:
    a) Leitura Bíblica:  1 João 2. 12-17
    b) Cântico: “Cria em mim um coração 
        puro”
    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. Mensagem: Rev. Sérgio Pereira 
      Tavares (I.P. Pequiá - ES)
11.Hino número 382 – “Mocidade 
     Presbiteriana” e Oração de Gratidão
12. Bênção Apostólica e Tríplice Amém
13. Momento de Oração (Poslúdio) e  
      Saídas e Cumprimentos  

Pensar 
& Fazer
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Aconteceu no domingo passado a comemoração do 1º aniversário da IP em S. Amaro, “filha espiritual” de 
nossa IPM. Pela manhã pregou o Rev. Eneziel e à noite o Rev. Anderson. Foram momentos de muita 
gratidão, louvor e edificação. Nossa igreja esteve lá bem representada. Esta igreja sendo bem cuidada e se 
desenvolvendo bastante. Parabéns igreja! 

1º ANIVERSÁRIO DA IP EM S. AMARO

Comunicamos com pesar o falecimento de nossa estimada irmã CLEUNICE 
EMERICK PAGANO, ocorrido no dia 05/03/20, por volta das 19h30min, no 
HCL. Seu corpo foi velado aqui na IPM e sepultado em Reduto – MG no dia 
06/03, às 17h. Nascida a 21 de dezembro de 1956, em Manhuaçu – MG, filha 
de Elizeu Emerick e Dorcelina Emerick ainda viva. De uma família de 11 
irmãos, sendo que ficaram 10: Paulo, Rute, José, Raquel, Dalva, Neide, Elias, 
Marcos, Carlos e Wellington. Era viúva do Sr. Salatiel Pagano, com quem se 
casou em 15/02/92 e teve o filho único Thiago, casado com Samila. Deixou 
uma “neta do coração” – Mariana. Batizada na infância pelo Rev. Antônio 
Godoy na IP Reduto (1957) e fez a pública profissão de fé em 13/04/68 na 
mesma igreja com o Rev. Daniel Luiz de Souza.  Era mulher de fé, assídua e 
pontual aos trabalhos da igreja, sócia atuante da SAF (Agente SAF em 
Revista, Relatora do Dep. Lídia, atuante na Oficina de Costura, Membro da 

Comissão de Visitação, etc.), aluna da ED, Membro da Comissão de Exame de Contas da Tesouraria, 
possuía “coração missionário”, realizou várias viagens missionárias no Brasil e no Exterior. Era mulher de 
poucas palavras, mas de muitas ações. Foi acometida de um câncer muito agressivo que provocou sua 
morte em poucos dias. Vários Pastores estiveram presentes ao Culto Fúnebre dirigido pelo Rev. Anderson, 
que pregou baseado em Pv. 14.32 : “Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança”. Deus conforte ao 
Thiago, a Samila, a Mariana, à sua mãe Dona Dorcelina, seus irmãos e irmãs, demais familiares e a todos 
nós que já sentimos sua falta.  

Igreja Presbiteriana de Angola - IPA (Igreja Presbiteriana Central do Cunene - IPCC ) 
Nota de Condolências - Salmo 121.

 Foi com profunda dor e consternação que a IPCC tomou o conhecimento do passamento físico da nossa 
irmã Cleunice Emerick, ocorrido ontem a noite em Manhuaçu, vítima de doença. A IPCC agradece o 

espírito missionário da irmã Cleunice e lembra com saudades os 
momentos que tivemos  o privilégio de conviver com ela aqui em Angola, 
em Ondjiva, no primeiro aniversário da IPCC em 2018. Esperávamos 
muito desta nossa irmã ainda pela sua jovialidade, mas quis o Senhor 
levá-la para glória no tempo dEle. Agradecemos a Deus pela vida dela e 
oramos para que o Senhor derrame consolo sobre o Tiago seu filho, 
sobre a igreja e sobre toda a família. Que possamos chorar todos como 
aqueles que têm esperança. Consolai-vos com estas palavras. Ondjivas 
aos 06 de Março de 2020. Pr. Antônio Ngula Chivinga.

FALECIMENTO - Cleunice Emerick Pagano

 Faleceu subitamente no domingo passado em Santana do Manhuaçu, sendo 
sepultado na segunda (09/03). Era membro da Igreja e aluno da ED. Nascido a 23 de 
maio de 1951, em S. do Manhuaçu – MG. Foi garçon e era aposentado.  Fez a sua 
pública profissão de fé e batismo em 24 de janeiro de 2018 na congregação em 
Santana. O Rev. Renato e o Ev. Nilton realizaram o Culto Fúnebre. Deus conforte a 
todos.

Foto: Sr. Sanclair (1º à esquerda)

FALECIMENTO - Sanclair Vieira de Souza
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15/03/2020 – HOJE NA IPM
Gratidão – 73 Anos da UMP

09 horas – Culto Devocional

10h15min – Escola Dominical EM CLASSES

17 horas - Classe Novos Membros

18h45min – Projeto Acolher – UCP

19 horas – Culto de Gratidão (73 Anos da UMP)

22/03/2020 – PRÓXIMO DOMINGO
09 horas – Culto Devocional

10h15min – Escola Dominical EM CLASSES

17 horas - Classe Novos Membros

18h45min – Projeto Acolher – SAF

19 horas – Culto – Santa Ceia

HOJE – ESTUDO EM CLASSES E CULTO

1.Manhã (10h) - Após um período de recesso de 
aulas de ED de adultos (janeiro e Fevereiro), 
retornamos hoje a Escola Dominical em todas as 
Classes. Venha participar. Nosso assunto geral será: 
ORA QUE MELHORA.

2.Noite (19HORAS) – Culto de Gratidão pelos 73 
anos de organização da UMP. Venha participar!

HOJE - CLASSE DE NOVOS MEMBROS
Hoje (15/03), às 17h, terá início a 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.

HOJE - BOAS VINDAS REV. SÉRGIO
Hoje à noite pregará no culto de Ações de Graças 
pelos 73 anos da UMP o Rev. Sérgio Pereira Tavares, 
Pastor do Presbitério Leste de Minas (PLMN), 
atuando em Pequiá-ES. A ele nossa sincera gratidão e 
que traga uma mensagem de edificação para todos.  

SANTA CEIA TRANSFERIDA
Em virtude do Culto Especial de Gratidão a Deus 
pelos 73 anos da UMP, a ceia fica transferida para o 
culto vespertino do próximo domingo (22/03). 

HOJE - PLANTÃO DE ORAÇÃO
Hoje à  noite,  após o 
encerramento do Culto, 
haverá 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 de Hoje (15/02): Pr. Sérgio, Presb. Sandro, 
Diác. Gerson, Loide, Carlos, Margarida, Maycow, 
Rebeca, Anna Gabriela e Sandra.

20/03 - VIGÍLIA DE ORAÇÃO IPM 
Acontecerá no período de 21h às 00h, no dia 20 de 
março (6ª feira), no salão social da igreja. Toda igreja 
está convidada a participar. Serão momentos de 
entrega de todas as nossas necessidades a Deus e de 
gratidão por tantos benefícios feitos a nós. 

18/03 – CULTO DE FORMATURA
Na quarta-feira (18/03), às 19h30min, haverá culto de 
formatura da turma de DIREITO, na Faculdade 
Doctum. Que sejam momentos de muito louvor, 
Palavra, comunhão e gratidão. Parabéns Formandos!

ANIVERSÁRIO PRESIDENTE DA SAF
No domingo passado à tarde uma representação da 
SAF visitou a Presidente Loide que aniversariou em 
06/03. A Vice-Presidente Vera Lusa dirigiu o momento 
de gratidão. Parabéns nossa irmã Loide!

EVANGELIZAÇÃO EM REALEZA
A U P H  c o n t i n u a  r e a l i z a n d o  t r a b a l h o  d e 
evangelização nos pontos de apoio de ônibus em 
Realeza, sempre na segunda-feira à noite. Deus faça 
frutificar essa sementeira.

PORTÃO ELETRÔNICO 
ESTACIONAMENTO

Já está funcionando o portão eletrônico do 
estacionamento/quadra. Se você não reprogramou 
seu controle pode deixá-lo na secretaria que esse 
serviço será realizado gratuitamente. A prestadora 
atual de serviço é a ALARDI (Diogo), situada à Rua 
Joaquim Gonçalves Dutra, 17 A, B. S. Antônio (Fone: 
98418-4525). Após a reprogramação coletiva haverá 
cobrança de taxa individual.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Emprego: Cuidadora de Idosos – Ligue no número 
99961-5474 e fale com Vânia Márcia Moraes.

Evangelismo em Realeza - 09/03/2020


