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Acontece hoje
Assembleia Geral Ordinária
Hoje, às 10h15, a Igreja se reunirá em assembleia 
para apresentação dos relatórios de 2018, explana-
ção do orçamento para 2019 e eleição do Secretário 
de Atas das Assembleias do ano de 2019.

Escola Bíblica Dominical
Não perca a aula deste domingo, que começa logo 
após o culto da manhã, às 11h, com encerramento ao 
meio-dia. O presbítero Eleusis nos conduzirá nesta 
aula, que terá como tema “Trazendo à mente o que 
nos pode dar esperança”. Venha ser edificado!

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. Este 
mês de janeiro, os estudos serão dirigidos pelo pr. 
Gustavo.

SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina)
Iniciará suas atividades regulares no dia 04 de feve-
reiro com a primeira Reunião Plenária do ano, às 15h, 
aqui na IPVM.
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem 
todas as terças-feiras, às 13h.

UCP (Crianças)
No próximo sábado, dia 2 de fevereiro, a UCP iniciará 
suas atividades do ano cheio de surpresas e alegrias, 
sempre na presença do Senhor Jesus! Teremos o re-
encontro da Temporada de Verão no Recanto para as 
crianças que foram nas turmas P e M. Pais tragam 
seus filhos, vamos juntos aprender de Jesus. Todos 
os sábados das 10h às 12h.

UPA (Adolescentes)
Retornará suas atividades no dia 02 de fevereiro, às 
14h para um animado Reencontro da Temporada de 
Verão. Aguardamos por vocês!

UMP (jovens)
Retornarão as atividades semanais no dia 9 de feve-
reiro.  Sigam nossas redes sociais.
Facebook: @ipvmump
Instagram: @umpipvm

Acampamento de Carnaval
Já estão abertas as inscrições para o Acampamento 
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 (www.recanto-
presbiteriano.com.br) e fique atento as
datas e condições de pagamento.
 
GEA (Grupo de Edificação e Amizade) - Reunião 
para solteiros adultos, viúvos e descasados
Nossa 1ª reunião do ano será dia 09 de fevereiro, às 
19h30. O tema será “Brilha no teu viver”. Contare-
mos com a participação do Rv. Otniel e do Quarteto 
Feminino da Ig. Batista do Brás.

Geração de Ouro
Retornaremos nossas atividades neste mês de fe-
vereiro. Portanto, no último sábado dia 23/2, fare-
mos uma sessão de cinema. Reserve a data e ad-
quira seu convite no Cantinho Cultural.

Pequenos Grupos de Jovens (PG)
• Segundas-feiras, às 20h (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 20h (semanal).
Líder: Leo Victor de Carvalho
Local: Casa 40 (IPVM)
• Sábados, às 18h (quinzenal).
Líder: Sem. Arquimedes Oliveira
Local: Sempre na casa de um dos participantes. Por 
isso, entre em contato para saber onde será a pró-
xima reunião.
*Interessados entrar em contato: (11) 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 Extraordinária
A Igreja está convocada para se reunir em assem-



• As notas não devem conter CPF, elas devem ser 
doadas para a AEB dentro da data limite para lan-
çamento, ou seja, as notas de dezembro devem ser 
lançadas até dia 20 de janeiro, caso contrário per-
dem a validade.
• Não juntem as notinhas em sua casa mandem 
para nós até o dia 5 de cada mês.
• Seja um Voluntário! Procure os estabelecimentos 
comerciais que você costuma frequentar e divul-
gue a campanha  Cupom Fiscal do Bem  da AEB. 
Assim, você reforça o seu compromisso para com 
a nossa entidade. 
- Para mais informações entre em contato pelo te-
lefone (11) 2619-5400 ou envie mensagem para ge-
orgete@aeb-brasil.org.br.
- Nosso link http://www.aeb-brasil.org.br/page/
nota-fiscal-solidaria/.

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 gentileza 
de encaminharem o comprovante da transação 
bancária para o email tesourariaipvm@gmail.com.

Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior
136. Quais são os pecados proibidos no sexto 
mandamento? Os pecados proibidos no sex-
to mandamento são: o tirar a nossa vida ou a de 
outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra 
legítima, ou defesa necessária; a negligência ou re-
tirada dos meios lícitos ou necessários para a pre-
servação da vida; a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, 
o desejo de vingança; todas as paixões excessivas e 
cuidados demasiados; o uso imoderado de comida, 
bebida, trabalho e recreios; as palavras provocado-
ras, a opressão, a contenda, os espancamentos, 
os ferimentos e tudo o que tende à destruição da 
vida de alguém. At 16.28; Gn 9.6; Nm 35.31, 33; Hb 
11.32-34; Êx 22.2; Mt 25.42, 43; Mt 5.22; 1Jo 3.15; 
Pv 14.30; Rm 12.19; Tg 4.1; Mt 6.31, 34; Lc 21.34; Êx 
20.9, 10; 1Pe 4.3, 4; Pv 15.1; Pv 12.18; Is 3.15; Nm 
35.16; Pv 28.17.

Expediente pastoral
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), ou de-
seje apenas conversar com o pastor
ligue 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://

bleia extraordinária para eleição de 05 diáconos, em face 
do vencimento dos mandatos: Cleber Ferreira Martins, 
João Batista Paschoal, Marco Aurélio Moreira Caruso, 
Lincoln Sposito e Renato de Jesus de Vasconcelos. Será 
realizada no próximo dia 24 de fevereiro. O prazo para a 
indicação de nomes será até o dia 10 de fevereiro.

EBF IPVM em Itapeva
Desde quinta-feira (24/1) uma equipe de irmãos da 
IPVM partiu rumo a Itapeva (MG) para realizar uma Es-
cola Bíblica de Férias na Igreja Presbiteriana de Itapeva. 
Serão dias de muito trabalho e comunhão com as crian-
ças e famílias dessa região. Estejam orando por essa via-
gem e para que Jesus plante o Seu evangelho no coração 
daquelas crianças e famílias.

ECC - Encontro de Casais com Cristo
Ministério que visa abençoar casais e famílias, promo-
vendo um encontro verdadeiro com Cristo e edificando 
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 06 e 07.04.19.
* Inscrições: estão abertas de 27.01 a 24.03 e, as fichas 
podem ser solicitadas para:
- Eloiza do Lincoln: (11) 99383-1460 e e-mail rochaspo-
sito@gmail.com
- Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507 e e-mail: aderbal.
andrada@uol.com.br

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.

Inclusão Digital
As inscrições estão abertas para o Curso Básico de In-
formática ao lado do Cantinho Cultural com o Dc. Eve-
rardo. Atenção! Restam poucas vagas.
• Pré-Requisitos: 1 notebook de preferência com Win-
dows 10
• Carga Horária: 33 horas. Sábados: 9h30 – 11h15 (de 
02/02 até 29/06)
• Conteúdo Programático e demais informações com o 
Dc. Everardo – (11) 97404-4071.

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



ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/

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. Bai-
xe ou atualize a sua versão. Acesse o Google Play ou a 
App Store através do seu celular e busque por: IP Vila 
Mariana ou IPVM.

Assine o Palavra Para Hoje
Leve os devocionais do Palavra Para Hoje no seu smart-
phone (sistema Android). Baixe o aplicativo no Google 
Play e assine por R$ 35 o recebimento por um ano dos 
textos do PPH. Acesse http://palavraparahoje.com.br/
ap. Seja edificado e colabore com esse ministério!

Redes sociais
A IPVM está divulgando suas principais atividades 
também no Instagram e Facebook. Não deixe de cur-
tir e acompanhar nossos canais: Tanto no Instagram 
como no Facebook, procure por ipvilamariana. Curta! 
Compartilhe com seus amigos e familiares.

Mensagens em Áudio
Você pode adquirir os sermões que foram pregados 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 Canti-
nho Cultural.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados e doen-
tes em nossas orações: Hulda Ferreira Blaud, Marlene 
Caruso, Elsa Barros, Maria Aurora Sanches Santos e 
Alfredo Tocci.

Aniversariantes da semana
Hoje  Rodrigo José Teixeira
 Gustavo Sousa de Freitas
 Arili Costa Moraes
 Ana Maria Maranesi
 Erica Cristina Chiang Lourenço
 Paulo Oliveira de Almeida
28  Maria da Glória Homem Mello Maciel
 Antônio Carlos Maciel
 Elzo Alves Aranha
 Helena Assumpção Di Creddo
 Pedro Henrique Luchetti
 Sandro José Fernandes Jr.
29  Gilzane Luiza de Souza Machado

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rv. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Alexandre e Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonardo, 
Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-feira, 30.01 
– Gerson)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Amauri e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Amaury e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, Kesley, 
Leonardo Vilela, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 06.02 
– Giddalthy)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, 
Eleusis, Everson, Hothir, Luiz Eduardo, Silas e 
Wanderley
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

 Maria Silvia Tarcha Pacífico
 Marina Gouvêa Klajn
 João Baptista
 Rute Alves de Andrade E Clemente
30  Pamela Gabriela Lopez de Souza
 Maria Jussara Galluzzi Scott
31  José Emenegildo Martins
 Marcos Ney da Costa Barros
1/2  Gabriel Ximenes Leão Vieira
 Lucca Vitale Negrão
 Olga Abraão Fazzio
 Leonardo Milani Siqueira Silva
2  Fábio Eduardo Zanini
 Mateus Soldera Galhardo



 Expectativas são complicadas. Elas podem surpreender ou, como 
na maioria das vezes, decepcionar e isso acontece por vários motivos. Pri-
meiro porque aquele que a cria pode tê-la elevado a um nível que jamais será 
alcançado, trazendo assim a decepção. Segundo, porque aquele que expecta 
também possui uma visão particular da realidade, podendo em determinado 
momento estar muito equivocado sobre sua esperança. Por isso, as expec-
tativas sobre o diaconato precisam ser expostas por Aquele que conhece as 
limitações humanas e pode com realidade, defini-las.
 Hoje, iniciaremos em nossa igreja um processo para eleger 5 diá-
conos e até o dia 10/02 estamos recebendo as indicações para concorrer ao 
cargo. A eleição acontecerá no dia 24/02. Muitas são as expectativas, mas 
quais de fato devem ser nutridas?
 Segundo o Apóstolo Paulo, as expectativas sobre os diáconos são as 
seguintes: “quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma 
só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, 
conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes 
primeiramente experimentados; e, se se mostrarem irrepreensíveis, exer-
çam o diaconato... O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem 
seus filhos e a própria casa.” (1 Tm 3.9-10; 12-13).
 Esse é o parâmetro de avaliação e das expectativas que devem ser 
analisadas. Portanto, nãocabe propaganda política, não cabe manipulação, 
não cabe falsas expectativas baseadas em interesses pessoais. Cabe a ora-
ção e a avaliação segundo o que está registrado nas Escrituras, pois assim 
clamamos para que Deus ilumine a cada um de nós, para elegermos homens 
que estejam alinhados com essas qualificações para servirem a Deus em 
nossa igreja local, de tal maneira que Ele seja glorificado.
 Fazendo isso, o texto garante aos diáconos uma bela promessa 
“Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos 
justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus.” (1 Tm 3.13)

Pr. 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
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


