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Cultura da meritocracia x Evangelho



Acontece hoje

Santa Ceia
Hoje no culto vespertino participaremos deste mo-
mento relembrando e glorificando a Deus o maior e 
mais poderoso sacrifício que foi feito por nós.

Culto Infantil
Acontece paralelamente ao culto dos adultos, no sa-
lão Isaac de Mesquita.

Escola Bíblica 
As aulas são iniciadas às 11:00. Participe deste mo-
mento separado para o aprendizado da Palavra do 
Senhor. Existem várias classes com assuntos variados 
e interessantes. 

Participe

Jejum e Oração
Toda 1ª terça-feira do mês separamos o dia, ou até 
às 12:00, para dedicarmos a Deus em oração e jejum. 
Privilégio este somente dos cristãos de estarem aos 
pés do Senhor para louvar, interceder e buscar suas 
orientações e vontade para a vida.

Reunião de oração
Acontece todas as terças-feiras às 12:00 no salão 
Isaac de Mesquita. 

SAF – sociedade de senhoras
Plenária: amanhã às 15:00. Celeiro do Amor e Oficina 
de Costura: Todas as terças às 13:00. Reunião de Ora-
ção: Todas as quartas às 15:00. Participe!!

Estudo bíblico 
Acontece às quartas-feiras às 20:00. O livro estudado 
é I João. 

UCP (crianças até 12 anos)
No próximo sábado teremos novamente uma ativi-
dade externa. Fiquem atentos aos comunicados do 
grupo no whatsApp. Sábado a partir das 10:00.

UPA (adolescentes)
Pessoal!  No próximo sábado, dia 10, nossa UPA se 
reunirá na casa de nossos Coordenadores Márcio e 
Gisele Cossani. O horário será das 15:00 às 18:00. 
Nos encontraremos no Metrô Saúde às 14:30. Para 
quem quiser ir direto, o endereço é: Rua Carlos Tiago 
Pereira, 680 - Jd. Saúde. Qualquer dúvida ligar para 
nossos Coordenadores: Márcio (98147-6005) / Gisele 
(99947-3028).

UMP (Jovens)
Confira as próximas programações aos sábados às 
18:30 na IPVM. 10/06 - EJC IPVM, 17/06 - Não ha-
verá encontro (Feriado de Corpus Chrsti) e 24/06 - 
Encontro UMP.

UMP – grupo de jovens e Pequenos grupos 
Informações acesse a página: www.facebook. com/
ipvmump 

Junta Diaconal 
1 . Reunião Ordinária amanhã, às 19:30 na Sala do 
Conselho. Todos os diáconos estão convocados
2 . Principais Resoluções:  Em sua última Reunião Or-
dinária, em 02/5, tivemos:
a) Observância nas escalas, referente aos cultos de 
08 a 12/5/2017. 
b) Foram preenchidas as vagas (eleições) de 2º Se-
cretário e 2º Tesoureiro.
c) Preparos em andamento para o culto promovido 
pela JD em 04/6.
d) Foi entregue ao Conselheiro as cotações da maca
-bandeja para aquisição.
e) Verificação da possibilidade de realização de curso 
de socorrista a todos os diáconos.
f) Todos os preparos efetuados e aguardando a rea-
lização do evento no ITACI em 04/6.
g) A JD cuidará da arrecadação da campanha de ali-
mentos da AEB.
h) Foi solicitado ao Conselho a necessidade em repa-
rar o datashow do salão social.

Missões
Nesta quinzena vamos orar por nosso missionário 
na Itália, Rev.  Humberto Willian A. de Oliveira: pe-
los problemas financeiros, de saúde e por sua família 
(esposa e filhos).

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Seja um voluntário deste ministério. Fale com a Ro-
sângela: 99708-3690.



Somente para ouvir uma mensagem:  5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro:  5572-6454

Avisos

Projeto Ana
“Mães que intercedem por seus filhos”.  A SAF se 
reúne toda última quarta-feira do mês com esse ob-
jetivo às 15:00 no Salão Isaac de Mesquita. 

Temporada de Inverno 2017
Inscrições abertas para a Temporada de Férias – In-
verno 2017 no Recanto. O tema dessa Temporada 
será: “Refletimos como um espelho a Glória do Se-
nhor”. As inscrições são feitas no site do Recanto 
(www.recantopresbiteriano.com.br) via PagSeguro. 
O acampamento começará nos dias 05/07, 09/07 e 
16/07 para as semanas P, M e G, respectivamente. 
Inscrições pagas até o dia 13/05 têm um preço pro-
mocional! 

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
47. Como se humilhou Cristo na sua concepção e nas-
cimento? Cristo humilhou-se na sua concepção e nas-
cimento, em ser, desde toda a eternidade o Filho de 
Deus no seio do Pai, quem aprouve, no cumprimento 
do tempo, tornar-se Filho do homem, nascendo de 
uma mulher de humilde posição com diversas circuns-
tâncias de humilhação fora do comum.
1Jo 1.14, 18; Lc 2.7.

Expediente pastoral 
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), ou deseje 
apenas conversar com o pastor ligue para a secretaria 
da igreja no 5085-2929, e agende um horário.

Aplicativo IPVM 
Baixe nosso aplicativo e receba com rapidez os bole-
tins e principais avisos. Acesse o Google Play ou o App 
Store no seu celular e busque por: IPVM

Boletim por e-mail 
Solicite este serviço enviando uma mensagem para 
(secretaria@ipvm.org.br) 

Cultos na internet
Para os cultos ao vivo e últimas transmissões acesse 
o endereço:  www.ipvm.tv.br

Programação de aniversário: 75 anos
 Atentem para as programações e convidem seus 
amigos e família.

Junho:
Hoje: Culto sob a direção da  Junta Diaconal - manhã
Dia 11: I. Presb. Chinesa e coro - manhã
Dia 25: I. P. do Morumbi e coro - manhã

Julho:
Dia 09: I. Metodista de Vila Mariana e coro - manhã
Dia 23: I. P. Higienópolis – manhã 

Agosto:
Dias 3 a 6: Rev. Augustus Nicodemus às 20:00
Dia 13: Rev. João Carlos (Missão Cena) - manhã e noite 
Dia 20: Portas Abertas – manhã e noite 
Dia 26: Missão Mais – UPA e UMP
Dia 27: Missão MAIS (Imigrantes sírios) – manhã e 
noite 

Setembro:
Dia 03: UMP e UPA - manhã 
Dia 17: I. P. Moema com coro - manhã 
Dia 24: I. Assembleia de Deus Bereana com coro ou 
quarteto de cordas – manhã 

Outubro:
Dia 08: I. Batista de Vila Mariana – noite
Dia 22: I. P. Ipiranga manhã / ECC e noite (com con-
junto noite) 

Novembro:
Dia 05: Coro Maranatha - manhã
Dia 26: I. P. Unida de São Paulo com coro – manhã 

Dezembro:
Dia 03: SAF e Cantares. 

Pedidos de oração

Há fichas de pedidos de oração no “Cantinho Cul-
tural”. 

Viagem Missionária:
Oremos pela igreja local, os preparativos e pela 
equipe.  



Agradecimento
Pastor Paulo está se restabelecendo bem da crise 
hipertensiva e juntamente com a Alice agradecem o 
carinho, cuidado e as orações de todos durantes estes 
dias, mas ainda carecem da intercessão da igreja até 
a estabilização total de sua saúde.
 
Enfermos 
Alma Luza, Anne W. Tarzia, Augusto Rodrigues, Ynayê 
Aquino de Muro, pastor Pércio,  José de Oliveira, Vilma 
da Silva Dias (mãe do regente Oswaldo) e Rodrigo 
(filho do dc Celso).

Aniversariantes da semana

Hoje Raquel Machado Pretti
 Celene Maria Corrêa Rojas
5 Sara Romero Iglezia
 Aline Pinto Han
 Natalia Speyer
6 Paulo Rangel do Nascimento
 Jane Christina Godinho Ferreira Tonani
 Felipe Modesto Nogueira
7 Josias Afonso Viana de Oliveira
8 Jeferson Abrão Júnior
9 Gilberto Filippino
 Oswaldo Angelo Martins
10 David Salum Schirrmeister Segalla
 Juliana da Costa Vieira Ferreira 
 Maria da Glória Machado

Escalas

Culto da manhã – 9:00
Pregador: Rv. Gilberto Celeti
Louvor Musical: Coro Maranatha
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gustavo, 
Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Gustavo Bacha
Presbíteros: Aderbal, Angelo CLaus, Eleusis, Ever-
son, Hothir, Luiz Eduardo, Petrilli, Silas  e Wanderley
Louvor Musical: Coro IPVM

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:00
Pregador: IP. Chinesa
Presbíteros: Angelo Claus e Eleusis
Louvor Musical: Coro Igreja Chinesa
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, Edson, J.Ba-
tista, L.Petrilli Fº, Palombarini e
Teófilo
Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Silas e Everson
Louvor Musical: Coro Maranatha e Grupo IPVM

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - sp | CEP: 04101-200
[11] 5085-2929 | [11] 5579-2929
ipvm@ipvm.org.br
www.ipvm.org.br

anotações



Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito 
bem vindo. Para o seu melhor proveito durante 
o culto, oferecemos um culto direcionado para 
crianças e berçário no mesmo horário que o 
nosso.  Em nossa Escola Bíblica Dominical pre-
paramos uma classe especial para você. Nossos 
diáconos poderão encaminhá-lo até esta classe.

Quem somos e qual 
a nossa missão
Somos a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, 
São Paulo, sp, Brasil, e temos a missão de: hon-
rar e servir a Deus e, na Sua dependência, al-
cançar pessoas com o Evangelho de Cristo, 
acolhendo-as com amor, na família dos que 
crêem, ajudando-as a serem frutíferas e ma-
duras e equipando-as para o serviço de acordo 
com os princípios bíblicos.

Conheça nossas atividades

dom 9h Culto matutino
11h EBD
16h30 Ensaio Coro IPVM 
17h Ensaio Coro IPVM Kids 
19h Culto vespertino

seg 20h Ensaio da Orquestra 

ter 12h Reunião de oração 
13h Encontros da SAF 
20h Ensaio do Coro Masculi- 
 no  Maranatha
20h Ensaio do Coro Feminino  
 Cantares

qua 20h Estudo Bíblico

qui 20h Ensaio do Coro IPVM

sex 19h30 Futebol

sáb 10h UCP [crianças]
14h UPA [adolescentes]
18h30 UMP [jovens]

BEM-VINDOS

Nossos pastores
pastor efetivo Rev. Paulo Audebert Delage
pastores auxíliares 
Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
Rev. Otniel Tavares Barbosa
pastores eméritos
Rev. Pércio Gomes de Deus
Rev. Eudes Coelho Silva

Nossos projetos de plantação 
de igrejas

Suarão/SP - Rua Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho, 
2880 - Itanhaém - (13) 3426-8958
Itapeva/ MG - Rua Assis Monteiro, 210 - Centro
(35)3434-2324
Envira-Amazonas - parceria IPM

Nossos missionários

Conselho Missionário da IPVM
Novos Campos - Rev Mariano Alves-PE
Rumo Sertão - Rev Marcos Severo-RN / CE
Pastor Abelardo - Nossa Missão
Pastor Alcedir Sentalin - Amazonas
Pastor Janio Ceritelli - Espanha
Missionária Mariana Lima - Cruzada Estudantil - sp
Miss. Danilo Soares e Joelma - Guiné Bissau
Miss ’X’ - País Asiático

Pastor Josue Yupang - Ayacucho- Peru
Missionário Neri Aiala - Aldeia de Porto Lindo - ms
Pastor Wildo - Projeto Vida
Pastor Ronaldo F. André- Constância - Romênia
Missionária Elinalda dos Santos - Santa Rita - Paraguai
Pastor Paulo Sícoli Filho - Anduze – França
Pastor Cláudio Gonçalves - Nova Zelândia
Capelania - Jenny Lilia Costivelli Cazaroli de Andrade 



Cultura da meritocracia x Evangelho

A ideia de que o fim é mais importante que o começo é uma afronta a 
nossa cultura meritocrática. Afinal de contas, fazer por merecer é a lei da jus-
tiça e nada é mais justo que receber o devido pagamento pelo seu trabalho 
ou ação. Por isso que notícias como a morte de alguns assassinos, estupra-
dores, pedófilos e porque não dizer a prisão de corruptos, como deputados, 
senadores, presidentes, empresários ou “ex” qualquer um deles, provoca um 
sentimento de justiça.

Mas o que dizer de pessoas que se livram no fim da vida, depois de terem 
cometido as atitudes vergonhosas, terem vivido libertinamente e se veem li-
vres do peso de suas atitudes. Eu sei que você deve estar pensando que isso 
é uma tremenda injustiça e que se dependesse de você isso jamais acontece-
ria, pois a bíblia cita o código de Hamurabi que diz “olho por olho, dente por 
dente”.

Esta semana foi noticiada a prisão e internação de Andreas Richthofen, 
irmão mais novo de Suzana Richthofen. Ele usuário de entorpecentes, for-
mado em farmácia, doutor em química orgânica, ambos pela USP, e agora 
internado depois de um surto. Ela, assassina confessa dos pais, presa desde 
2002, desfruta constantemente de indultos, inclusive no dia das mães, como 
ato de clemência do poder público e que dentro de alguns anos desfrutará da 
liberdade.

Não sabemos o fim da história desses dois, pois até agora tudo que co-
nhecemos está revelado e estes são os fatos. Imagine agora, se de forma 
sincera, essa menina se torna alvo do evangelho, e o Espírito Santo do Senhor 
a alcança, trazendo arrependimento e abandono dos pecados e da mesma 
forma a seu irmão, promovendo ali a restauração desses relacionamentos e 
vidas. Certamente alguns achariam isso um absurdo e uma tremenda injus-
tiça. Mas isso é o que o Evangelho faz, ele busca os perdidos, os piores para 
mostrar ao mundo o poder que Ele possui.

Termino esse artigo, lembrando dos ladrões que foram crucificados com 
Jesus, dois desgraçados, condenados e sem esperança, até encontrarem o 
Evangelho e com sinceridade, arrependimento e salvação; um deles recebe 
as palavras de vida por parte de Jesus: “Em verdade te digo que hoje estarás 
comigo no paraíso”. Isso não é uma carta branca para viver libertinamente 
e depois se arrepender, isso é um alerta à nossa cultura meritocrática, 
dizendo-nos que a obra redentora de Jesus, pode salvar até o mais terrível 
pecador.

 

Pr. Gustavo Bacha
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