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Acontece hoje
Batismo e Profissão de Fé
No decorrer do culto matutino teremos a cerimô-
nia de Batismo e Profissão de Fé, dos alunos que 
cursaram a classe de catecúmenos, Júlia Lombar-
di Luz e seu irmão Pedro Lombardi Luz. Deus seja 
louvado pela vida de cada novo membro.

Escola Bíblica Dominical
Hoje teremos uma aula conjunta ministrada 
pela profª Wanda A. Di Creddo a partir das 11h 
no salão social. 

Santa ceia
Nossos atos de adoração serão enriquecidos pela 
celebração da Eucaristia no culto vespertino. 

Participe
Reunião de oração
As reuniões acontecem todas as terças-feiras 
às 12h no salão Isaac de Mesquita. 

Estudo bíblico
Acontece todas as quartas-feiras às 20h.

SAF, UCP, UPA, GEA, GO 
Retornarão suas atividades em fevereiro. 

UMP (jovens)
Retornarão as atividades semanais em 09/02!  
Sigam nossas redes sociais! 
Facebook: @ipvmump
Instagram: @umpipvm
 
Pequenos Grupos de Jovens (PG)
• Segundas-feiras às 20:00 (quinzenal)
Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci
Local: Casa do Estevam Machado
*Procure os líderes para informação através do 
e-mail: estevam.machado@gmail.com
• Quintas-feiras às 20:00 (semanal)
Líder: Leo Victor de Carvalho Local: Casa 40
• Sábados às 18:00 (quinzenal)
Líder: Sem. Arquimedes Oliveira
*Interessados entrar em contato: 98394-1444 

Pequenos Grupos Familiares
É uma excelente oportunidade de crescer na 

graça de Deus e fortalecer o vínculo com os ir-
mãos. Cada grupo conta com um casal atuando 
como facilitador. Participe! Os grupos são dividi-
dos da seguinte forma:
• Famílias sem filhos – Thales e Fernanda
• Famílias com crianças – Diác. Cleber e Kelen
• Famílias com adolescentes – Diác. Charles e Simone
• Famílias com jovens – Diác. Sergio e Marisa
• Famílias com jovens casados (dois grupos) – 
Gilberto e Nafum e Everardo e Laura
Para mais informações, procure pelo presbítero 
Amauri Machado.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Entrará em recesso a partir do dia 17/12, portanto 
o serviço de aconselhamento pelo telefone estará 
suspenso e voltará na segunda quinzena de janei-
ro. Mas você pode ouvir a mensagem do dia.
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232

Avisos
Assembleia Geral Ordinária 
A Igreja está convocada para se reunir dia 27 de 
janeiro às 10h15 para apresentação dos relatórios 
de 2018, explanação do orçamento para 2019 e 
eleição do Secretário de Atas das Assembleias do 
ano de 2019.

Deus o abençoe, Pr. Gustavo
O rev. Gustavo iniciou, no último dia 02, seus traba-
lhos como pastor efetivo da IPVM. Desejamos toda 
a bênção do SENHOR sobre sua vida, pastor! Que 
o Espírito Santo conduza seu coração para que os 
planos de Deus sejam plenamente realizados entre 
nós. Um grande abraço da IPVM para você, Flavia, 
Clarinha, Daniel e Tito. Amamos vocês!

Seja muito bem-vindo, Pr. Marcelo
Esta foi a primeira semana de trabalho do rev. 
Marcelo Gomes como nosso pastor auxiliar. Ele 
será responsável pelo nosso grupo de jovens 
(UMP) e integrará o ministério de pequenos gru-
pos e o departamento de comunicação da igreja. 
Que Deus o abençoe ricamente pastor! Que você 
se sinta acolhido aqui na IPVM. Fique com o fra-
terno abraço de todos os irmãos para você, Gabi, 
Benjamin e Daniel!

Temporada de Verão 2019: Firmes
Para embarque solicitamos que o acampante se 



132. Quais são os pecados dos iguais?
Os pecados dos iguais, além da negligência 
dos deveres exigidos, são a depreciação do 
merecimento, a inveja dos dons, a tristeza 
causada pela promoção ou prosperidade dos 
outros, e a usurpação da preeminência que 
uns têm sobre outros.
Rm 13.8; Pv 13.21; At 7.9; Nm 12.2; 1Jo 3.12; Mt 
20.15; Lc 15.28, 29; Mt 20.25-27; Lc 22.24-26.

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

Cultos na internet
Para os cultos ao vivo acesse o endereço: www.
ipvm.tv.br e para os cultos gravados acesse 
http://ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/

Aplicativo IPVM 
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos 
e contatos, 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

Redes sociais
A IPVM está divulgando suas principais ati-
vidades também no Instagram. Não deixe de 
curtir e acompanhar nossa página: https://
www.instagram.com/ipvilamariana/ ou @ip-
vilamariana e no face: https://www.facebook.
com/ipvilamariana/

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição 
no Cantinho Cultural.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados 
e doentes em nossas orações: Hulda Ferrei-
ra Blaud, Marlene Caruso, Elsa Barros, Maria 
Aurora Sanches Santos, José Francisco Luz e 
Alfredo Tocci.

Aniversariantes da semana

Hoje João Marcos Nantes Nascimento

apresente 30 minutos antes do horário de saída. 
Endereço: Rua Vergueiro, 2407 – Vila Mariana – 
SP (ao lado do metrô Ana Rosa).

Semana P: Saída 09/01 às 7h30
Retorno 12/01 às 11h

Semana M: Saída 13/01 às 16h
Retorno 19/01 às 11h

Semana G: Saída 20/01 às 16h 
Retorno 26/01 às 11h

Bolsas para Temporada
Ainda necessitamos da sua ajuda! Invista na vida 
espiritual de uma criança doando uma bolsa total 
ou parcial. Procure o Pb. Ruy ou compareça dire-
tamente na tesouraria informando que se trata da 
temporada. Desde já agradecemos. 

Prevenção - Utilidade pública
O verão esta chegando, com ele as chuvas e com 
as chuvas: A DENGUE, ZICA, CHICUNGUNYA E 
FEBRE AMARELA. A prefeitura criou um site para 
que você possa combater este mosquito. http://
mosquitovilao.prefeitura.sp.gov.br acesse e tire 
suas dúvidas.

Curso de informática (inclusão digital)
Precisamos de voluntários para atuar como ins-
trutores e monitores (haverá treinamentos e 
apostilas). A intenção é formar uma equipe para 
trabalhar no esquema de revezamento. O curso 
será realizado nas manhãs de sábado e os interes-
sados devem entrar em contato com Dc. Everardo 
ou Pb. Alexandre.

Dízimos e Ofertas
No intuito de uma melhor identificação dos depó-
sitos e transferências realizados nas contas ban-
cárias da igreja, solicitamos aos irmãos a gentile-
za de encaminharem o comprovante da transação 
bancária para o email tesourariaipvm@gmail.com

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas 
do Catecismo Maior.
131. Quais são os deveres dos iguais?
Os deveres dos iguais são o considerar a dignidade 
e o merecimento uns dos outros, tendo cada um 
aos outros por superiores; e o alegar-se com os 
dons e a promoção uns dos outros como sendo de 
si mesmos. 1Pe 2.17; Rm 12.10; Rm 12.15, 16.



7 David Bayerlein Fischer Lace
 Keyla Bruder Costa Rocha
8 Nelson Bandeira Salles Schlittler
 Débora Carrijo Storck
9 Gustavo Gotardelo da Silva
 Rv. Gustavo Bacha
 Roberta Cristina Cazaroli de Andrade
 Sérgio Ricardo Guttierrez Mesquita
 Laura Luchesi Simões
10 Doris Garcia Martin
 Helvia Gomes Aguiar
 Leonardo Fischer Ribeiro de 
11 Éber de Aquino
 Ana Carolina Oliveira de S. Ribeiro
12 Amália da Silva Pessoa
 Susane Rocha de Abreu
 Jaqueline dos Santos Costa

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional   
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Leonardo Vilela e Lucas Paulo (Quarta-fei-
ra, 09.01 – Cleber)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Aderbal, Amauri, Eleusis, Luiz 
Eduardo, Everson, Hothir e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional 

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Silas 
LOUVOR MUSICAL: Congregacional   
DIÁCONOS: Alexandre, Everardo, Jeferson, João 
Batista, Josué Jr., L.Petrilli Fº e Teófilo (Quarta-fei-
ra, 16.01 – Edilson)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Eleusis e Alexandre
LOUVOR MUSICAL: Congregacional

Anotações

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



 Estamos começando um novo ano e juntamente com ele um novo mo-
mento na história do país e também da IPVM. Momentos assim nos inundam de 
sentimentos, alguns fortes que nos impulsionam numa onda de otimismo quase 
inabalável, outros mais tímidos, quase depressivos, pelo sentimento da perda e do 
desconhecido. Nós somos assim, vivemos os altos e baixos emocionais, indicando 
como um eletrocardiograma que estamos vivos e seguindo.
 Contudo, no início deste ano eu pergunto novamente, em que direção 
você quer andar em 2019? Pode ser uma pergunta um pouco ilógica, uma vez que 
caminhamos sempre pra frente, mas à luz da escritura existem duas direções que 
podemos caminhar durante este ano e também ao longo de toda uma vida.
 O livro do Profeta Jeremias diz assim no capítulo 7, verso 24 “Mas não 
deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e 
na dureza do seu coração maligno; andaram para trás e não para diante.”
 Nestes dois sentidos que podemos caminhar, identificamos as causas 
que nos levam em cada uma dessas direções. Se você seguir os seus próprios 
conselhos, ou seja, ser autônomo, ser o autor de suas próprias leis, definir em si 
mesmo aquilo que é bom ou mal, certo ou errado, você acaba de constituir-se o 
próprio deus. Como se isso fosse insuficiente, ainda temos, além da razão por es-
tabelecer os conselhos, o coração, que é a fonte das emoções, sendo classificado 
como duro e mal. Viver dessa maneira, dono da razão, sustentado por sentimen-
tos malignos e irredutíveis, faz com que você caminhe numa única direção, para 
trás, um retrocesso de vida, que arrasta com você as pessoas ao seu redor.
 Ao contrário desse caminho, a Bíblia nos orienta que ouvir ao Senhor e 
atender aos Seus conselhos, nos move em direção oposta a anterior. É importante 
salientar que as duas orientações não são excludentes, mas inclusivas. Eu devo 
não somente ouvir ao Senhor, ou seja, escutar aquilo que Ele tem para me dizer 
por meio da Sua Palavra, mas preciso também atender, que é um movimento em 
resposta ao ouvir. Atender significa fazer com que os conselhos que foram ditos 
encontrem espaço para serem vivenciados e praticados no meu dia a dia.
 Diante disso, por Sua graça, convido você a caminharmos juntos nos 
conselhos preciosos de Jesus, sabendo que, por meio do seu Espírito, Ele faz com 
que a Sua Igreja seja viva, alegre, bíblica, terapêutica, andando pra frente, na car-
reira que nos foi proposta, para a glória do Seu nome.
 

Rv. Gustavo Bacha
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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito
bem-vindo. Em nossa Escola Bíblica Dominical pre-
paramos uma classe especial para você. Nossos di-
áconos poderão acompanhá-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: 
honrar e servir a Deus e, na Sua dependência, 
alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo, 
acolhendo-as com amor, na família dos que crê-
em, ajudando-as a serem frutíferas e maduras e 
equipando-as para o serviço de acordo com os 
princípios bíblicos.
 
 

Nossos pastores

PASTOR EFETIVO

Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
PASTORES AUXILIARES

Rev. Otniel Tavares Barbosa
Rev. Marcelo Gomes da Silva
PASTOR EMÉRITO

Rev. Eudes Coelho Silva
Rev. Paulo Audebert Delage
SEMINARISTAS

Arquimedes Oliveira
Bruno Luiz de Carvalho
 

Nossos missionários 
Alcedir Sentalim - Amazonas
Claudio Gonçalves - Nova Zelândia
Elinalda Santos - Paraguai
Humberto Willian A. de Oliveira - Itália
Jairo Isac Rodrigues y Kenia Rodrigues - São Paulo
Jenny Cazaroli - Capelania hospitalar em São Paulo
Janio Ciritelli - Espanha

Campos
 
Nossa Missão - Abelardo Nogueira Junior
CDHU - Vila Jacui (Igreja) - Hermelino Matarazzo
Envira - Amazonas
Novos campos - Rev. Mariano Alves Junior    
Projeto Ribeirinhos e Afuá - Macapá - Francisco M. Jr.     
Projeto de Vida - Rev. Wildo Gomes dos Anjos

Plantação de igrejas

Envira-Amazonas - Parceria IPM

Conheça nossas atividades

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SÁB

9h15
11h
16h30
17h
19h

14h
19h30

12h
13h
19h 
19h

20h

19h

10h
14h
18h30

Culto matutino
EBD
Ensaio Coro IPVM
Ensaio Coro IPVM Kids
Culto Vespertino

Ensaio do Madrigal SAF
Ensaio da Orquestra

Reunião de oração
Encontros da SAF
Ensaio do Coro Masculino Maranatha
Ensaio do Coro Feminino Cantares

Estudo bíblico

Ensaio do Coro IPVM

UCP (Crianças)
UPA (Adolescentes)
UMP (Jovens)

Joelma e Danilo - Guiné Bissau
Missionário @@ - País asiático
Jonatas Portugual - Uganda
Josue Yupaqui Jauregui - Peru
Marcos Napoli - Albânia
Mariana Lima - Missões Urbanas
Neri Aiala - Porto Lindo
Paulo Sícoli Filho - França - Marseille
Ronaldo  André -  Romênia

BEM-VINDOS


