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A diferença entre clientes e discípulos



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 



A diferença entre clientes e discípulos

Durante o ministério público de Jesus ele atraiu muitos seguidores, pes-
soas de perto e de longe. Uns observavam quem ele era e outros o que ele 
tinha a oferecer. Essa mentalidade ainda está presente, talvez, mais viva 
do que antes. Esse tipo de interesse por Jesus define claramente, se somos 
clientes ou discípulos de Cristo.

Clientes se ofendem quando são confrontados pelas palavras duras de 
Cristo, porque não receberam o que queriam, porque não entenderam o sen-
tido e a dureza das palavras, interpretando como algo desnecessário à sua 
vida, aplicável a outros, não a eles. Se ofende porque neste cenário, o cliente 
sempre deve ter razão e jamais entenderá que neste caso, não ter razão é 
predicativo de um coração humilde de discípulo.

Clientes abandonam, porque seu relacionamento é com o produto, no 
caso a bênção, ou com a circunstância e no momento em que esse produto 
não atende mais, deixam a igreja, liderança, ministérios ou qualquer outra 
coisa, em busca de algo melhor pra eles. Buscando insaciavelmente produtos 
ou circunstâncias mais atrativas, de preferência que não exijam contrapar-
tida e que estejam de acordo com o gosto próprio deles. Discípulos estão 
ligados ao mestre, em toda e qualquer situação.

Clientes buscam exclusivamente a satisfação. Neste caso os interesses 
estão primeiro lugar, se fartam das bênçãos e de “barriga cheia” vão embora, 
fazendo das igrejas, mercados em que  entram e saem sem qualquer pudor 
de fidelidade e laço. O compromisso é algo distante e a fidelidade é exclusi-
vamente para si e seus desejos. Discípulos buscam sempre os interesses do 
mestre; agradá-lo e satisfazê-lo é um compromisso que nem sempre é um 
prazer, pois servi-lo, é mais importante do que se  alegrar.

Em tempos de crescimento numérico expressivo no meio evangélico, é 
sempre razoável refletir sobre que tipo de cristão somos, ou estamos nos 
tornando. 

A diferença entre cliente e discípulo afetará todas as outras áreas da nossa 
vida, tornando nosso testemunho uma bênção ou um desastre.

Pr. Gustavo Bacha
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Acontece hoje

Boas vindas
Hoje pela manhã, temos o prazer de receber o pas-
tor Wu Tu Hsing da Igreja Presb. Chinesa que se faz 
acompanhado do coral da sua igreja, enriquecendo a 
nossa liturgia.   Sejam bem-vindos!

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 dife-
rentes e interessantes. 

Participe

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

SAF – sociedade de senhoras
Celeiro do Amor e Oficina de Costura: Todas as ter-
ças às 13:00. Reunião de Oração: Todas as quartas às 
15:00. Participe!!

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

UCP (crianças até 12 anos)
No próximo sábado não teremos programação por ser 
feriado. Mas no sábado dia 24 teremos nossa festa 
de aniversariantes do trimestre! Venha participar co-
nosco.

UPA (adolescentes)
NÃO teremos programação no próximo sábado, dia 
17, em razão do feriado.

UMP (Jovens)
Confira as próximas programações aos sábados às 
18:30 na IPVM. 17/06 - Não haverá encontro (Feriado 
de Corpus Christi) e 24/06 - Encontro UMP.

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

Geração de Ouro
Mês que vem tem festa caipira! Nossa próxima pro-
gramação será no mês de julho, aguardem mais in-
formações nos boletins seguintes.

Ministério de Música
A agenda de ensaios dos coros encontra-se na con-
tracapa do boletim. Venha participar deste ministério.

Orquestra IPVM
A orquestra da igreja está de volta e mensalmente 
tocaremos nos cultos da IPVM. Nossos ensaios são 
as segundas-feiras às 20:00. Se você já toca algum 
instrumento, ou tem interesse em começar a tocar 
entre em contato com o João Pedro (99993-4199). 
Participe deste ministério!

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

Mudança de Horário: 9:15 
Informamos aos irmãos que a partir do 1º domin-
go de JULHO, haverá uma mudança no horário do 
início do culto matutino que começará às 9:15.

Celebração do Batismo
Com muita alegria e para glória de Deus, domingo 
passado, dia 04, o pequeno Daniel Rezende Araújo, 
filho de Rebeca e Aluízio Gomes de Araújo Júnior, foi 
batizado no culto matutino pelo Rev. Gustavo Bacha. 
Que o Senhor cristalize no decorrer dos anos esse ato 
de fé e de obediência.



 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. 
48. Como se humilhou Cristo na sua vida? Cristo hu-
milhou-se na sua vida, sujeitando-se à lei, a qual per-
feitamente cumpriu, e lutando com as indignidades do 
mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades 
da carne, quer comuns à natureza do homem, quer as 
procedentes dessa baixa condição.
Gl 4.4; Mt 5.17; Is 53.2-3; Hb 12.2-3; Mt 4.1; Hb 2.17-
18.

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.

Férias
Pastor Paulo está desfrutando de 10 dias de suas fé-
rias. Estejamos intercedendo por sua viagem e seu 
retorno em segurança.

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 ami-
gos e família. 

Junho:
Hoje: 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.



Enfermos 
Anne W. Tarzia, Augusto Rodrigues, José de Oliveira, 
Vilma da Silva Dias (mãe do regente Oswaldo) e Ro-
drigo (filho do dc Celso).

Senhor das Consolações
Rogamos a Deus que Seu Espírito consolador esteja 
com Michel Negrão e seus familiares neste momento 
de separação pelo falecimento do seu pai Antônio Ne-
grão no dia 05 deste mês.

Aniversariantes da semana

Hoje Drew Martin
 Patrick Braun
 Antônio Carlos Gouveia Ventura
12 Miguel Vieira Ferreira de Camargo
 Jair de Carvalho Tueni 
 Lorenzo Henrique Costa Pellegrino
13 Isadora Caoduro
 Laide Ceragioli
 Paulo Cesar Gonçalves
14 Silma Maria de Moura Coutinho
 Alessandra Vieira dos Santos Abreu
 Cynthia Bruder Aguiar Luz
 Enzo Scapinelli Oliveira
15 Henrique Ribeiro Fortes Rizzi
 Rita de Jesus Araújo
16 Maria de Fátima Pontes Silva
 Délio  Lima
 Polyana Leitão do Nascimento
 Maucha da Silva Roque Coelho
17 Arquimedes Marques Oliveira
 Aracy Trimer de Baptista
 Marisa Trench Trindade Lima
 Helena Borges
 Patrícia Di Loreto Sanchez Sella

Escalas

Culto da manhã – 9:00
Pregador: Rv. Wu Tu Hsing
Presbíteros: Luiz Eduardo 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. Otniel Barbosa
Presbíteros: Silas e Everson
Louvor Musical: Grupo IPVM

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:00
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Aderbal, Alexandre, Luiz Eduardo, Elias, 
Everson, João Baptista, Hothir e Petrilli
Louvor Musical: Coro IPVM
Diáconos: Renato, Saulo, Caruso, Eduardo, William, 
Márcio, Ricardo e Trizzi 

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Louvor Musical: Congregacional

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


