
  Existem períodos em nossas vidas que sentimos Deus distante de nós 
ou nós dEle, como se não tivéssemos qualquer importância, ou ainda, como se 
Ele tivesse nos esquecido. Você já se sentiu assim? Oramos e Deus não res-
ponde. Lemos a Bíblia, mas Ele não fala conosco. Buscamos, mas parece que 
Ele está imparcial, em silêncio.
 É provável que você já tenha sido o grande o amor de alguém, talvez já te-
nha até sido alvo do ódio de outra pessoa, mas você já foi vítima da indiferença?
 Algumas vezes parece que Deus age dessa maneira conosco, nos desam-
parando, ou pelo menos é isso que sentimos. É relativamente fácil adorar a 
Deus quando as coisas vão bem, contudo é muito difícil adorá-lo quando per-
cebemos que estamos sendo alvo do seu silêncio.
 O Salmo 22 registra a seguinte oração em seus dois primeiros versos: 
“1 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe 
de minha salvação as palavras de meu bramido? 2 Deus meu, clamo de dia, e 
não me respondes; também de noite, porém não tenho sossego.” Essa foi a 
oração do Rei Davi a Deus, num momento em que ele se sente ignorado pelo 
Senhor. Tais palavras são repetidas na crucificação. Esse grito saiu da boca de 
Jesus quando o seu sangue vertia na cruz. Por que Deus não o acudiu em Seu 
desespero? Deus se calou? Como louvar a Deus quando não compreendemos 
o que está acontecendo em nossas vidas e Ele está em silêncio? Como manter 
a comunhão quando Deus parece indiferente?
 Expressar os sentimentos diante de Deus é um caminho saudável para a 
comunhão. É comum que as pessoas tenham medo de revelar seus verdadeiros 
sentimentos diante de Deus, contudo, isto não é justificável e nem aceitável, 
uma vez que Deus sabe o que sentimos e, se resolvemos falar algo diferente 
daquilo que sentimos como objetivo de impressioná-Lo, estamos mentindo. Se 
você tem essa dificuldade, lembre-se que a sinceridade é fruto de intimidade e 
liberdade e isso não se conquista rapidamente.
 Outra orientação é ter consciência de quem Deus é. O verso 3, do mesmo 
salmo, diz que Ele é Santo, então independente das circunstâncias em que 
vivemos, precisamos nos apegar ao caráter imutável de Deus. Nossos senti-
mentos são volúveis, Deus não é.
 Lembre-se do que Deus já fez, o verso 4 diz que “Nossos pais confiaram 
em Ti,... e os livraste” , olhar para os feitos de Deus no passado nos dá segu-
rança para o amanhã, mesmo em silêncio, aquilo que Deus fez pode ser a voz 
que precisamos hoje para seguir adiante. Isso é confiança, isso é esperança, 
isso é perseverança diante do silêncio de Deus.

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. Marcelo Gomes da Silva
Rev. Otniel Tavares Barbosa
PASTORES EMÉRITOS

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
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Acontece hoje
Escola Bíblica Dominical
Hoje teremos uma aula conjunta ministrada pelo 
Pb. Wanderley a partir das 11h no salão social.

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 
09/02/2019!  Sigam nossas redes sociais! 
Facebook: @ipvmump
Instagram: @umpipvm

Acampamento de Carnaval
Já estão abertas as inscrições para o Acampa-
mento de Carnaval UMP IPVM

LOCAL: Recanto Presbiteriano.

TEMA: Recalculando a rota… De volta ao Evange-
lho puro e simples.

DATA: 01 a 05/03/2019 (retorno às 18h).

Inscrições feitas até 27/01 têm preço especial! 
R$ 420,00 (3x R$ 140,00); após 27/01 o valor é 
R$480,00 (3x R$160,00).
Inscreva-se pelo site do Recanto e fique atento às 
datas e condições de pagamento!

GEA – grupo de viúvos, separados e solteiros
Retornará suas atividades no dia 9 de fevereiro 
às 19h30min.
 
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 

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Já está funcionando normalmente.
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

Avisos
Assembleia Geral Ordinária
A Igreja está convocada para se reunir dia 27 
de janeiro às 10h15min para apresentação dos 
relatórios de 2018, do orçamento para 2019 e 
eleição do Secretário de Atas das Assembleias 
do ano de 2019.

Temporada de Verão 2019: Firmes
Para embarque solicitamos que o acampante se 
apresente 30 minutos antes do horário de saída. 
Endereço: Rua Vergueiro, 2407 – Vila Mariana – 
SP (ao lado do metrô Ana Rosa).

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 aces-
se e tire suas dúvidas.

Curso de informática (inclusão digital)
Precisamos de voluntários para atuar como ins-
trutores e monitores (haverá treinamentos e 
apostilas).



Dízimos e Ofertas
No intuito de uma melhor identificação dos 
depósitos e transferências realizados nas 
contas bancárias da igreja, solicitamos aos 
irmãos a gentileza de encaminharem o com-
provante da transação bancária para o email 
tesourariaipvm@gmail.com

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior.

133. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento 
para lhe dar maior força?
A razão anexa ao quinto mandamento, para lhe 
dar maior força, contida nestas palavras: “para 
que se prolonguem os teus dias na terra que o 
Senhor teu Deus te dá,” é uma promessa de lon-
ga vida e prosperidade, tanto quanto sirva para 
a glória de Deus e para o bem de todos quantos 
guardem este mandamento.
Êx 20.12; Ef 6.2, 3; Dt 5.16; 1Rs 8.25.

134. Qual é o sexto mandamento?
O sexto mandamento é: “não matarás.”
Êx 20.13.

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 ativida-
des também no Instagram.

Não deixe de curtir e acompanhar nossa página: 
https://www.instagram.com/ipvilamariana/ ou 
@ipvilamariana e no face: https://www.facebook.
com/ipvilamariana/

O curso de Informática Básica teve uma rápida 
experiência no semestre passado e tornou-se na 
prática de um curso de inclusão digital e superou 
todas as expectativas. Para esse novo semestre o 
curso não será mais no meio da semana e sim aos 
sábados pela manhã com duração de 1h45min.
Estamos formando uma equipe de professores e 
de monitores no esquema de revezamento.
É muito simples, pois teremos apostilas elabo-
radas especificamente para esse curso e treina-
mento se necessário. Basicamente é lecionado, 
como exemplo:

- Ligar o computador
- Conhecer o teclado e mouse
- Entrar na internet
- Salvar um arquivo
- Restaurar da lixeira, etc.

Tudo muito simples para quem está acostumado 
em usar o computador em suas tarefas diárias. 
Lembrando que na próxima semana abriremos 
inscrições para o curso. 

E aqueles que não estão habituados com 
essa rotina poderão se inscrever e aprender.  
Falar com o Dc. Everardo (11) 97404-4071.

Nota Fiscal Paulista
Vamos continuar ajudando a AEB, cedendo as 
notas de compras. Vejam as regras:

• As notas não devem conter CPF, elas devem 
ser doadas para a AEB dentro da data limite 
para lançamento, ou seja, as notas de dezembro 
devem ser lançadas até dia 20 de janeiro, caso 
contrário perdem a validade.
• Não juntem as notinhas em sua casa, mandem 
para nós até o dia 5 de cada mês.
• Seja um Voluntário!!! Procure os estabeleci-
mentos comerciais que você costuma frequen-
tar e divulgue a campanha  Cupom Fiscal do 
Bem da AEB. Assim, você reforça o seu compro-
misso para com a nossa entidade. 

Mais informações, entre em contato pelo tele-
fone (11) 2619-5400 ou envie mensagem para 
georgete@aeb-brasil.org.br.

Nosso link http://www.aeb-brasil.org.br/page/
nota-fiscal-solidaria/



Mensagens em Áudio
Você pode adquirir os sermões que foram prega-
dos na IPVM para ouvir ou presentear alguém no 
estande que fica montado no salão social.

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 Ferreira Blaud, 
Marlene Caruso, Elsa Barros, Maria Aurora San-
ches Santos, José Francisco Luz e Alfredo Tocci.

Aniversariantes da semana

Hoje Ivete Eleutério Feitosa
 Luciana Flávia Clementino Mesquita
14  Eneida Rangel Celeti
15  Cleber Hernandes Gonzales
 Jéssica Martins de Oliveira Bernardes
 Guilherme Bertagni Abraão
 Sofia Fonseca Fraga Silva
16  Miriam dos Santos Fonseca
17  Márcio Alexandre Ferreira
 Daniele Pereira Souza Lima
18  Vera Regina de Oliveira Rodrigues Lima
 Emília Baía Dias
 Felipe Ponce Coelho
 Ivan Ponce Coelho
19  Fernanda Miraldo Al Assal
 Jeany Shirley Gomes Gouveia
 Adeládia Josefa Batista

Escalas
HOJE

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

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Cláudio Cardozo
PRESBÍTEROS: Eleusis e Hothir
LOUVOR MUSICAL: Congregacional  

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

PRÓXIMO DOMINGO
 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Everson, João Baptista, 
Hothir, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional  
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Gerson, Márcio, Mar-
cio Cossani, Rogério, Saulo e William (Quarta-fei-
ra, 23.01 – Everardo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Marcelo Gomes
LOUVOR MUSICAL: Congregacional 

Anotações


