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ACONTECE HOJE
AÇÃO DE GRAÇAS
Hoje, no decorrer do culto matutino, teremos 
um momento de gratidão a Deus pelos 25 
anos da abençoada união conjugal entre o Dc. 
Oflar e a Elizabeth Simões.
 
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Conforme avisado nos cultos dominicais da se-
mana passada (03/02/2019), a igreja se reuni-
rá hoje, logo após o culto, às 10h15, para a deli-
beração de assunto administrativo, referente a  
venda de imóvel da Rua Baltazar Lisboa 401 – 
Vila Mariana.

EBD 2019
Já escolheu o seu curso? As aulas serão inicia-
das hoje, às 11h. Não perca a oportunidade de 
aprender mais da Palavra de Deus.

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, no 
salão social.

SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
Oficina de Costura e Celeiro do amor: Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h. Participe!
Coro Madrigal: O madrigal é um coro feminino. 
Convidamos você para fazer parte deste coro. 
Nosso ensaio acontece toda segunda-feira,  
às 14h30. 

HOMENAGEM 
Dia do Homem Presbiteriano - 1° domingo 
de fevereiro e Dia da Mulher Presbiteriana - 
2° domingo de fevereiro. A SAF parabeniza 
os Homens e Mulheres de Deus! Deus vos  
abençoe!!! “Aleluia bem aventurado o homem 
que teme ao Senhor e se compraz nos Seus 
mandamentos.” (Salmos 112.1).

UCP - CRIANÇAS
No próximo sábado, a UCP estará repleta de 
brincadeiras e atividades.  Todas as crianças 

até 12 anos estão convidadas. Pais, tragam seus 
filhos! Vamos juntos aprender sobre o amor de 
Jesus. Todos os sábados das 10h às 12h. Até lá!
Para contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsA-
pp – 11-99748-3976). 
“Ensina a criança no caminho em que deve an-
dar, e ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” (Provérbios. 22.6).

UPA - ADOLESCENTES
Esperamos por vocês no próximo sábado às 14h, 
aqui na igreja.

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as 
programações da mocidade!
• Dia 9: Encontro da UMP 
• Dia 16: Encontro da UMP 
• Dia 23: Encontro da UMP 
Não deixei de seguir nossas redes sociais! Face-
book: @ipvmump e 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.recanto-
presbiteriano.com.br) e fique atento as datas e 
condições de pagamento.

BOLSA PARA O ACAMPAMENTO DE CARNA-
VAL DOS JOVENS 
Invista neste ministério! Se você puder ajudar, 
procure o Pb. Ruy ou Pb. Alexandre e faça sua 
contribuição.

GERAÇÃO DE OURO
No último sábado deste mês, dia 23, faremos 
uma sessão de cinema. Reserve a data e adquira 
seu convite no Cantinho Cultural.

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-



AVISOS
NOVA SÉRIE DE MENSAGENS – “MUDANÇAS”
Domingo passado, iniciamos uma série de ex-
posições bíblicas com o tema “Mudanças”. Não 
perca a oportunidade de ser edificado e orien-
tado pela Palavra de Deus neste momento de 
tantas transformações para todos nós. Convide 
seus amigos e familiares!

RECANTO
Temporada ”FIRMES” - Janeiro 2019
Contando as bênçãos: 
50 monitores 
7 palestrantes 
361 Acampantes
Semana P: 68
Semana M: 143
Semana G: 150
Decisões por Cristo: 114
Muita gratidão ao Senhor e você que participou 
orando, contribuindo financeiramente e apoian-
do a Temporada. Esse ministério é nosso! A Jesus 
toda glória!

DIA DO ZELADOR
Amanhã, dia 11, é comemorado o “Dia do Zela-
dor”. Nossa equipe é nota DEZ! Agradecemos 
aos nossos funcionários Toninho, Antônio, Da-
niel e James que cuidam de nossas dependências 
com muito esmero e sempre nos atendem com 
muito carinho, atenção, paciência e dedicação. 
Rogamos que Deus abençoe a vida e família de 
cada um de vocês.  

CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA
Informamos que todas as vagas foram preenchi-
das. Se alguém desejar, pode deixar o nome numa 
lista de espera com o Dc. Everardo, entrando em 
contato pelo telefone (11) 97404-4071.

DÍZIMOS E OFERTAS
No intuito de uma melhor identificação dos 
depósitos e transferências realizados nas con-
tas bancárias da igreja, solicitamos aos ir-
mãos a gentileza de encaminharem o com-
provante da transação bancária para o email: 
tesourariaipvm@gmail.com.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
138. Quais são os deveres exigidos no sétimo 

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

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 participan-
tes. Por isso, entre em contato para saber onde 
será a próxima reunião.
*Interessados entrar em contato através do 
número: (11) 98394-1444 

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Convidamos você, membro comungante, a fazer 
parte deste ministério. A partir de fevereiro pro-
cure os regentes e venha louvar conosco. Invista 
seu talento no louvor a Deus.

• Coro IPVM Kids: Ensaios todos os domingos,  
às 17h. 
• Coro Feminino Cantares – Ensaios todas as ter-
ças-feiras, às 19h.
• Coro Masculino Maranatha - Ensaios todas as 
terças-feiras, às 19h.
• Coro IPVM (misto) – Ensaios todas as quintas-
-feiras, às 19h e domingos, às 16h30.
• Coro Jovem IPVM – Entre em contato pelo 
e-mail: corojovemipvm@gmail.com
• Orquestra IPVM – Ensaios as segundas-feiras,  
às 19h30.

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



mandamento?
Os deveres exigidos no sétimo mandamento são: 
castidade no corpo, mente, afeições, palavras e 
comportamento; e a preservação dela em nós 
mesmos e nos outros; a vigilância sobre os olhos 
e todos os sentidos, a temperança, a conservação 
da sociedade de pessoas castas, a modéstia no 
vestuário, o casamento daqueles que não têm o 
dom da continência, o amor conjugal e a coabi-
tação, o trabalho diligente em nossas vocações, 
o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir 
às suas tentações.
1Ts 4.4, 5; Ef 4.29; Cl 4.6; 1Pe 3.2, 1Co 7.2; Mt 
5.28; Pv 23.31, 33; Jr 5.7; Pv 2.16, 20; I Co 5.9; 1Tm 
2.9; 1Co 7.9; Pv 5.18, 19; 1Pe 3.7; 1Co 7.5; 1Tm 5.13, 
14; Pv 31.27; Pv 5.8.

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.

ASSINE O PALAVRA PARA HOJE (PPH)
Leve os devocionais do Palavra Para Hoje no seu 
smartphone (sistema Android). Baixe o aplicati-
vo no Google Play e assine por R$ 35 o recebi-
mento por um ano dos textos do PPH. Acesse  
http://palavraparahoje.com.br/ap
Seja edificado e colabore com esse ministério!

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: Marlene Caru-
so, Maria Aurora Sanches Santos, Alfredo Tocci, 
Maurílio Pereira, Cora Lima e Oneide (mãe da Dé-
bora Baptista).

ANIVERSARIANTES

Hoje Daniel Soo Chun Um
 Sergio Henrique Rocha
 Míria Volotão da Silva Bichara

ESCALAS
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9h15
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 

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Amaury, Angelo 
Claus, Everson, João Baptista, Petrilli e Ruy Ferreira
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, Marcio 
Cossani, Rogério, Saulo e Renato (Quarta-feira, 
20.02 – Jefferson)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
LOUVOR MUSICAL: Coro Jovem 

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

11 Rosa Maria Miraldo
 Márcia Regina Pinto
12 Hélio Moreira
 Elza Helene Grodzicki
13 Claus Peter Roosch
 Terdunisia Uchoa de Azevedo
14 Elsa da Costa  Barros
 Filipe Gotardelo Audebert Delage
             Nathália Reis Duarte
15 Cione Gleice Machado
 Thomas Valim Dias de Moraes
16 Rafaella Vitale Montrezol Neves
 Vítor Fonseca Torrente



 Saber o seu negócio te ajuda a planejar, executar e desenvolver aquilo que você 
entendeu ser o mais importante e essencial para o cumprimento dessa missão. Isso pode 
ser aplicado em várias áreas da vida, como profissional, familiar, social, entre outras. Tudo 
vai depender de qual é o seu negócio. Como cristãos, nós temos um “negócio”? Bom, se 
pensar que esta palavra está sendo usada para definir aquilo que é a nossa missão, sim, 
nós temos um “negócio”. Somos herdeiros de um projeto que passou por Deus antes de 
vir até nós, ou seja, o Pai olhou para aquilo e disse: É isso que eu quero que eles façam.
 Como igreja, recebemos o legado de Jesus a cerca do nosso “negócio”, que foi 
registrado por Mateus no capítulo 28, versos 18-20. Esse texto extraímos alguns aspec-
tos daquilo que Jesus nos mandou fazer através de palavras e ações.
 O primeiro mandamento de Jesus a cerca do nosso “negócio” nesse texto é o 
seguinte: “Fazei discípulos” v.19. Discípulos não nascem prontos, nem são formados de 
um dia para outro, não podem ser feitos a partir da impessoalidade ou descaso. O tempo 
de Jesus com os seus foi de 3 anos consecutivos, intensos e em período integral de dedi-
cação para formá-los ao engajamento na missão. Lidar com gente é desafiador, envolve 
decepção, traição, conflitos, mas, como pastor eu posso dizer isso, poucas coisas são 
tão gratificantes quando você consegue ver a formação do caráter de Jesus nas pessoas, 
mudando sua forma de pensar e olhar o mundo e também de se relacionar com ele. 
 Nada disso pode ser feito sem amor. Algumas pessoas dizem assim: “Pastor, eu 
amo os africanos, eu amo os chineses, eu amo os indianos”, mas mora em São Paulo, não 
os conhece, não sente o cheiro das ruas, das casas, não sofreu a discriminação do olhar, 
não é chamado(a) pejorativamente de Kolomba (palavra africana que significa “Branco” 
se referindo a cor da pela no sentido pejorativo). Nada disso faz discípulos, o amor é 
fundamental, mas sem envolvimento físico ou virtual, ele se torna um adereço da fé, sem 
aplicação do cumprimento da missão.
 Como igreja essa é a primeira característica do nosso negócio, fazer discípulos. 
Hoje temos tantos recursos a nossa disposição, que o discipulado pode acontecer fisica-
mente ou virtualmente, por isso, usar as tecnologias a nosso favor é entender as mudan-
ças que acontecem no mundo e como Deus tem planos pra isso. Existem pessoas que são 
contra esse tipo de ação tecnológica, mas se esquecem que o maior discipulador do novo 
testamento, usou a tecnologia mais avançada do seu tempo para fazer discípulos. Sabe 
quem foi? O apóstolo Paulo, através de suas cartas.
 Faça discípulos, presencialmente ou virtualmente, use sua vida para cumprir a 
missão que Jesus nos deu, fazendo isso nós estamos fazendo o nosso “negócio”.

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


