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Acontece hoje
Pastor Convidado
Agradecemos a presença do Rev. Augustus Nicode-
mus, que será o mensageiro do Senhor nos cultos 
matutino e vespertino.

Santa Ceia do Senhor
Hoje à noite, participaremos deste momento glorioso 
na vida do cristão. 

Escola Bíblica Dominical
As férias acabaram e agora retornaremos aos cursos 
normais. As aulas começam às 11:00.

Participe

Junta Diaconal
Reunião Ordinária amanhã, às 19:30 na Sala do Con-
selho. Todos os diáconos estão convocados.

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

SAF – sociedade de senhoras
Plenária: Será amanhã às 15:00. Aguardamos por 
vocês! 
Celeiro do Amor e Oficina de Costura: Retornará às 
atividades esta semana.

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

UCP (crianças)
Reiniciamos nossas atividades e no próximo sábado 
(dia 12) nosso encontro será muito especial!! Teremos 
o Reencontro da Temporada de Julho-17 com os tios 
do Recanto. Você não pode perder! Venha louvar a 
Deus com a UCP a partir das 10:00 aqui na IPVM.

UPA (adolescentes)
Depois de abençoadas férias, voltamos às nossas ati-
vidades a todo o vapor ontem. E no próximo sábado, 
dia 12, às 14:00 teremos nosso Reencontro da Tempo-
rada de Inverno programado e preparado pela Equipe 
do Recanto. Não falte!!  

UMP (Jovens)
Acesse nossa página e fique por dentro das progra-
mações. www.facebook.com/ipvmump

UMP – Pequenos grupos de jovens 
Acompanhe todas as programações da mocidade!  
www.facebook.com/ipvmump 

GEA - grupo de amigos solteiros, descasados e 
viúvos
Próxima reunião será no dia 12 às 19:30 aqui na igreja. 
Tema: Hoje é tempo de louvar a Deus e participação 
do Trio Melodia Divinal, de Moema. Esperamos você e 
seus amigos. Contamos com a colaboração de todos 
para o lanche: um prato de salgado ou doce

Geração de Ouro
Neste mês de agosto nossa programação será no dia 
19 às 15:00. O tema do nosso encontro será "Pintando 
o sete", com uma palestra sobre automedicação: os 
riscos e cuidados, ministrada por nosso irmão Marcio 
Cossani. Em seguida nosso habitual lanche. Reserve 
a data e adquira seu convite no Cantinho Cultural.

Ministério de Música 
Verifique a agenda dos coros na contracapa do bole-
tim e venha participar deste ministério.

Orquestra IPVM 
Ensaios às 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). 

ECC - Encontro de Casais com Cristo 
Ministério que visa abençoar casais  e famílias,  pro-
movendo um encontro verdadeiro com Cristo e edi-
ficando os que já são da família da fé. Todos os casais 
são bem vindos, independentemente do tempo que 
estão juntos e quão harmoniosa está a sua união.   

Próximo ECC IPVM 
• Data: dias 23.09 e 24.09.2017. 
• Inscrições: estão abertas de 23.07 a 10.09.17 e, 

podem ser feitas com:
• Eloiza do Lincoln: (11) 99383-1460 e e-mail: ro-

chasposito@gmail.com e Aderbal da Nathalia: fone 
95025 5507; e-mail: aderbal.andrada@uol.com.br



Avisos

(PAR-EN-THESIS)
Duas pessoas que se unem em matrimônio preten-
dem formar um par (em tese). Como, porém, manter 
vivo este ideal ao longo dos anos?  
Com fundamentação psicoteológica e exercícios prá-
ticos, o programa (par-en-thesis) permite identificar 
oportunidades de crescimento individual e desenvol-
ver o potencial da conjugalidade. Rita e Oseas Heckert 
conduzirão 10 encontros de 2 horas aos sábados. Ca-
sais e noivos, para mais informações: oseas@antro-
pogogia.net ou 99293-9515 (whatsApp).

McDia Feliz 
Já comprou o seu? Envolva-se nesta campanha do 
bem. Os diáconos venderão antecipadamente o tic-
ket, no valor de R$ 15,50, ao lado do Cantinho Cultural 
(temos 300 tickets).  No dia 26 de agosto o ticket po-
derá ser trocado por um Big Mac em qualquer loja do 
McDonald’s. Comprando aqui na igreja, garantimos a 
vinculação da cota para o ITACI (Instituto de Trata-
mento do Câncer Infantil). Participem!!

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior.
56. Como há de ser Cristo exaltado em vir segunda 
vez para julgar o mundo?
Cristo há de ser exaltado na sua vinda para julgar o 
mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e 
condenado pelos homens maus, virá segunda vez no 
último dia com grande poder e na plena manifesta-
ção da sua glória e da do seu Pai, com todos os seus 
santos e anjos, com brado, com voz de arcanjo e com 
a trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão.
At 3.14-15; Mt 24.30; Lc 9.26, 1Ts 4.16; At 17.31.

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.

Novo Aplicativo IPVM
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e conta-
tos, tenha acesso aos nossos sermões e vídeos, Bíblia 
(ARA), hinário (HNC), cultos ao vivo, e muito mais. 
Baixe ou atualize a sua versão. Acesse a Google play 
ou a App Store através do seu celular e busque por: 
IP Vila Mariana ou 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

Site IPVM
O novo site já está no ar. Lá você poderá encontrar 
os boletins, assistir o culto ao vivo, assistir sermões 
antigos e etc. 

Programação de aniversário: 75 anos

Agosto: 
Hoje: Rev. Augustus Nicodemus – 9:15 e 19:00
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 à disposição no “Can-
tinho Cultural”. 

Enfermos 
Augusto Rodrigues, Vilma da Silva Dias (mãe do 
regente Oswaldo), Rodrigo (filho da Érika) e Mara 
Agreste.



Aniversariantes da semana

Hoje Arthur de Souza Rossatti
 Tiago Alecio de Lima Santilli
 Caio Rezende Vilela
7 Guilherme Schanner e Silva
8 Guilherme Isaac Silveira
 Maria Aparecida Soares Lopes
 Letícia Pedro Toledo Piza
9 Marcelo Oliveira Fontes
 Maria Aparecida Temerloglou
10 Fernanda Cristina Lira
 Priscila Tesini  Brasil  Bueno
11 Juliana Alves Carneiro Botaro
 Ângela Neno Cecilio Maciel
 Haraldo Ribeiro Carpinetti
 Caroline Amanda de Lima
12 Gilda Mazeika de Oliveira

Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rev. Augustus Nicodemus
Presbíteros: Angelo Claus e João Baptista
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM 
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gustavo, 
Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Augustus Nicodemus
Presbíteros: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, Elias, 
Eleusis, Petrilli, Hothir, Silas e  Wanderley
Louvor Musical: Coro IPVM e Orquestra IPVM 

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Missão CENA
Presbíteros: Hothir e Wanderley
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM 
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, Edson, J.Ba-
tista, L.Petrilli Fº e Palombarini

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Missão CENA
Presbíteros: Alexandre e Luiz Eduardo
Louvor Musical: Coro IPVM 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



ImPerFeiçõeS

Erramos mais do que gostaríamos e mudamos menos do que desejamos. E 
de onde vem nossa imperfeição? Segundo a bíblia ela é parte do nosso DNA, 
embora esse termo obviamente não seja encontrado na Escritura. Fomos atin-
gidos pelo pecado original, nossos pais nos deixaram essa herança. Nossas im-
perfeições são também assimiladas pelo exemplo daqueles que nos geraram. A 
própria sociedade também é um fator a ser considerado acerca da origem das 
nossas imperfeições, contudo, o melhor diagnóstico que podemos fazer é a in-
sensibilidade ou inexistência de temor a Deus.

Alguns podem pensar então num determinismo trágico a nos acompanhar, 
chegando a questionar se, de fato, pessoas mudam e melhoram. Sem dúvida 
que sim, contudo isso não é natural em nós, por maior que seja o desejo de 
mudança, ela requer um processo, às vezes dolorido. A mudança também não 
acontece da noite para o dia, este processo também pode ser demorado. Agora, 
é fato que as mudanças jamais nos levarão a plenitude que só pode ser alcan-
çada com a extinção da nossa natureza pecaminosa que está reservada ao 
nosso corpo glorificado.

Desta maneira, entendo ser prudente nessa luta a favor do nosso aperfeiço-
amento, que o confronto com o nosso pecado é essencial e isso acontece atra-
vés da consciência de Cristo em nós e principalmente através da sua palavra, 
como diz Hebreus 4.12. 

Lidar com as nossas imperfeições requer uma intervenção divina e isso 
muitas vezes pode produzir sofrimento. Mas, o mesmo Deus que ama também 
pode permitir o sofrimento? Sim, conforme a Escritura, para o nosso bem e 
no tempo certo nos curará (Os 6.1-2). E estes eventos podem produzir em nós 
grandes mudanças, para nos aperfeiçoar e nos conduzir a plena estatura.

Lidar com imperfeições também requer uma resposta humana, por exem-
plo, abrir mão de algumas coisas que insistimos sustentar para mascarar quem 
somos diante da sociedade. Deus não se encontra com seus títulos, com sua 
conta bancária, com seu tempo de convertido, com seu ativismo, Ele se encon-
tra com seus filhos(as)  a quem conhece plenamente para se relacionar.

Esse é um grande desafio, sermos santos, como ele é Santo. (1Pe 1.16)

Pr. Gustavo Bacha
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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 




