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ACONTECE HOJE
BATISMO INFANTIL
Hoje, no culto da manhã, teremos o batismo 
das gêmeas Jade e Liz, filhas do casal Sandro e 
Juliane Alkmin. Graças a Deus pelo privilégio de 
celebrarmos mais um batismo.

APRESENTAÇÃO EBD 2019
Neste domingo pela manhã, logo após o culto, 
teremos a apresentação de todos os cursos da 
Escola Bíblica Dominical 2019, às 11h horas no 
templo. Não perca a oportunidade de conhecer 
e escolher qual curso fará durante o ano. 

PARTICIPE
ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 
| INSCRIÇÕES ABERTAS!
Ministério que visa abençoar casais e famílias, 
promovendo um encontro verdadeiro com Cris-
to e edificando os que já são da família da fé. 
Todos os casais são bem-vindos, independen-
temente do tempo que estão juntos e quão har-
moniosa está a sua união.   
Próximo ECC IPVM:
• Data:  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:  
rochasposito@gmail.com 
Aderbal da Nathalia: (11) 95025 5507; e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

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, no 
salão social.

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Iniciará suas atividades regulares no dia 04 de 
fevereiro com a primeira Reunião Plenária do 
ano, às 15h, aqui na IPVM.

CORO MADRIGAL
Convidamos você que ama cantar. O madrigal 
é um coro feminino onde trabalhamos com le-
veza e muita alegria! Venha louvar conosco no 

coro, nosso ensaio acontece toda segunda-feira 
às 14h30. Início segunda que vem, dia 4.

OFICINA DE COSTURA E CELEIRO DO AMOR
Acontecem todas as terças-feiras, às 13h.

CORO MASCULINO MARANATA
Retomará suas atividades na próxima terça-fei-
ra, 5/2 às 19h. Todos os homens da IPVM estão 
convidados a participarem desse trabalho de 
louvor a Deus.

UCP - CRIANÇAS
Dia 2 de fevereiro, a UCP iniciou suas atividades 
do ano cheio de surpresas e alegrias, sempre na 
presença do Senhor Jesus. Tivemos o reencon-
tro da Temporada de Verão no Recanto para as 
crianças que foram nas turmas P e M. 

Atenção, pais! Nos próximos sábados, tragam 
seus filhos, vamos juntos aprender de Jesus. 
Nossos encontros acontecem todos os sábados 
das 10h às 12h.

UPA - ADOLESCENTES
Retornou com suas atividades no dia 02 de fe-
vereiro, às 14h, com um animado Reencontro da 
Temporada de Verão. Esperamos por vocês no 
próximo sábado, no mesmo horário.

UMP (JOVENS)
Retornou com as atividades semanais nesse 
sábado, dia 2 de fevereiro.  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 Evan-
gelho puro e simples.
• DATA: 01 a 05/03/2019 (retorno às 18h).
Inscrições: R$480,00 (3x R$160,00).
Inscreva-se pelo site do Recanto:
www.recantopresbiteriano.com.br e fique aten- 
to as datas e condições de pagamento.
 
GEA – GRUPO DE SOLTEIROS, ADULTOS, VIÚ-
VOS E DESCASADOS
Nossa 1ª reunião do ano será dia 9 de feverei-



das. Se alguém desejar, pode deixar o nome numa 
lista de espera com o Dc. Everardo, entrando em 
contato pelo telefone (11) 97404-4071.

CAMPANHA AEB - NOTA FISCAL PAULISTA
Vamos continuar ajudando a AEB, cedendo as no-
tas de compras. Vejam as regras:

• 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 
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 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 
telefone (11) 2619-5400, envie mensagem 
para georgete@aeb-brasil.org.br ou acesse:  
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 gentile-
za de encaminharem o comprovante da transação 
bancária para o email:
tesourariaipvm@gmail.com.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
137. Qual é o sétimo mandamento?
O sétimo mandamento é: “Não adulterarás.”
Êx 20.14

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.

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/

ro, às 19h30, na IPVM. O tema será “Brilha no teu 
viver”. Teremos a participação do Rev. Otniel e do 
Quarteto Feminino da Ig. Batista do Brás. Aguarda-
mos por vocês!

GERAÇÃO DE OURO
Retornaremos nossas atividades neste mês de fe-
vereiro. Portanto, no último sábado dia 23, faremos 
uma sessão de cinema. Reserve a data e adquira 
seu convite no Cantinho Cultural.

PEQUENOS GRUPOS (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 
próxima reunião.
*Interessados entrar em contato: (11) 98394-1444 

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

AVISOS
NOVA SÉRIE DE MENSAGENS – “MUDANÇAS”
A partir deste domingo, no culto da noite, iniciare-
mos uma série de exposições bíblicas com o tema 
“Mudanças”. Não perca a oportunidade de ser edi-
ficado e orientado pela Palavra de Deus neste mo-
mento de tantas transformações para todos nós. 
Convide seus amigos e familiares!

JUNTA DIACONAL
Será realizada a reunião ordinária nesta segunda-
-feira, dia 4, às 19h30, no local de costume. Todos 
os diáconos em atividade estão convidados.

CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA
Informamos que todas as vagas foram preenchi-



 
APLICATIVO IPVM
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e 
contatos, tenha acesso aos nossos sermões e ví-
deos, Bíblia (ARA), hinário (HNC), cultos ao vivo, e 
muito mais. Baixe ou atualize a sua versão. Acesse 
o Google Play ou a App Store através do seu celu-
lar e busque por: IP Vila Mariana ou IPVM.

ASSINE O PALAVRA PARA HOJE (PPH)
Leve os devocionais do Palavra Para Hoje no seu 
smartphone (sistema Android). Baixe o aplica-
tivo no Google Play e assine por R$ 35 o rece-
bimento 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 ativida-
des também no Instagram e Facebook. Não dei-
xe de curtir e acompanhar nossos canais: Tanto  
no Instagram como no Facebook, procure por  
ipvilamariana. Curta! Compartilhe com seus ami-
gos e familiares.

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 e Alfredo Tocci.

ANIVERSARIANTES

Hoje Custódio Pinto Sampaio Junior
 Rosângela Pelegrini da Silveira
4 Argemira Rodrigues Rocha Siqueira 
 Ana Carolina Soldera Galhardo
 Gabriel Rodrigues Cintra
6 Samanta Cristina L. de Souza Ramos
 Joyce Tauile Youssef
 Celso Camilo Neves Espírito Santo
7 Aline Dias Pires
 Leonardo de Souza Queiroz
 Clara Romeo Henriquez

ESCALAS
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rv. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Alexandre e Amaury 
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, Kesley, 
Leonardo Vilela, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 06.02 
– Giddalthy)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Angelo Claus, Eleusis, Ever-
son, Hothir, Luiz Eduardo, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rev. Cláudio Cardozo
PRESBÍTEROS: João Baptista e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM
DIÁCONOS: Alexandre, Everardo, Jeferson, João 
Batista, Josué Jr., Luiz Petrilli Filho e Teófilo (Quarta-
-feira, 13.02 – Gustavo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Everson e Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM 

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

8 Samuel David Erben Castro
 Felipe Carneiro Rodrigues
 Fábio Carneiro Rodrigues
 Ana Carolina Etrusco Zaroni Santos
 Davi Pierini Temerloglou
9 Daniel Soldera Galhardo
 Mércia Maria Lemos Scapinelli
 Antônio Freiria de Oliveira
 



 Há pouco mais de 3 anos, o rompimento da barragem de Mariana (MG) causou 
a maior catástrofe ambiental do país, matando 19 pessoas, destruindo rios, florestas, 
matas ciliares, fauna e flora afetadas. O distrito de Gesteira, em Minas Gerais, foi com-
pletamente destruído, sumindo literalmente do mapa. O volume de rejeito de minério foi 
tanto, que tomou conta do Rio Doce, chegando até o litoral capixaba, que está a mais de 
600 Km de Mariana. Até hoje, o rio sofre com as consequências desse crime ambiental. 
Na semana passada, rompeu a barragem em Brumadinho (MG), até hoje (30/01) somam 
84 corpos localizados e 276 pessoas ainda permanecem desaparecidas. Os números de 
vítimas são impressionantes. Somando-se a eles, ainda há os desabrigados que proviso-
riamente perderam suas residências. Os impactos ambientais ainda são incalculáveis, pois 
a lama corre em direção aos rios de maior afluência, podendo atingir o Rio São Francisco. 
 Essas duas catástrofes possuem um paralelo com a vida espiritual muito pró-
ximo. A Bíblia diz que o pecado afetou toda a criação (Rm 8.22) causando uma contami-
nação no propósito original de Deus para ela e também uma ruptura no relacionamento 
com Ele. O pecado causou destruição natural e morte. O rompimento das barragens de 
rejeito também, encheram belas paisagens, rios e matas, com rejeito de minério, uma 
lama, densa e espessa que contaminou a natureza e matou diversas pessoas. 
 O Salmista Davi, quando relembra o seu passado, diz as seguintes palavras “Ti-
rou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama”, sua referência com essas 
palavras está em seus pecados. A situação de uma vida que nasce nesse mundo con-
taminado pelo pecado é essa, nasce na lama, cresce na lama e muitas vezes morre na 
lama. Essa sujeira não pode ser removida com um banho em água quente, ela só pode ser 
lavada pelo sangue de Jesus (1Jo 1.7). 
 Nós moradores de São Paulo, não seremos atingidos pela lama das barragens 
das cidades de Mariana e Brumadinho, “estamos em segurança” aqui. Contudo, a lama 
do pecado já nos atingiu e ela não se limitou às barreiras geográficas. Estamos soterra-
dos até o pescoço, a única maneira de nos livrarmos é fazer como o Salmista: 
“Esperei confiantemente pelo SENHOR; Ele se inclinou para mim e me ouviu quando cla-
mei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama; colocou-me 
os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.” (Salmo 40.1,2)
 Jesus possui o sangue que pode nos purificar do pecado e Ele é a Rocha que nos 
dá segurança e vida eterna. Ah, o Geena. Ele é o lugar de todos que morrem soterrados 
na lama do pecado e que não foram lavados em Cristo, o Senhor. 

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


