
IPVMANO LXXVI - DOMINGO 
17 | fev.| 2019 | Nº 3825

QUAL É O NOSSO 
NEGÓCIO? (II)

PR. GUSTAVO BACHA

Boletim da 
Igreja Presbiteriana
de Vila Mariana



ACONTECE HOJE
EUCARISTIA
Participaremos deste privilégio dos filhos de 
Deus no decorrer do culto matutino.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Hoje a igreja se reunirá, em segunda convoca-
ção, logo após o culto (às 10h15), para a deli-
beração de assunto administrativo, referente 
à venda de imóvel da IPVM na Rua Baltazar 
Lisboa 401 – Vila Mariana.

EBD 2019
Nossa EBD oferece os seguintes cursos para 
o enriquecimento da sua vida espiritual. São 
esses: Fazendo a diferença, Abençoando Fa-
mílias, Cartas/Hinos e Sermões, Fé e Traba-
lho, Classe dos Jovens, Catecúmenos e Boas-
-Vindas. As aulas começam às 11h. 

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
As reuniões acontecem todas as terças-fei-
ras, às 12h, no salão Isaac de Mesquita. 

ESTUDO BÍBLICO
Acontece todas as quartas-feiras, às 20h, no 
salão social.

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

UCP (CRIANÇAS)
Pais, tragam seus filhos! No próximo sábado, 
a UCP estará repleta de brincadeiras e ativi-
dades.  Todas as crianças até 12 anos estão 
convidadas. 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 (What-
sApp – 11-99748-3976). 
“Ensina a criança no caminho em que deve 
andar, e ainda quando for velho, não se des-
viará dele.” (Provérbios. 22.6).

UPA (ADOLESCENTES)
Na próxima reunião da UPA no dia 23, teremos um 
estudo sobre “Hipocrisia” ministrado pela Valéria Tor-
rente. Esperamos por vocês e seus amigos às 14h.

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as progra-
mações da mocidade!
• Dia 23: Encontro da UMP. 
Não deixei de seguir nossas redes sociais! Facebook: @
ipvmump e Instagram: @umpipvm

ACAMPAMENTO DE CARNAVAL
Você já fez a sua inscrição? Acampamento de Carnaval 
UMP IPVM.
LOCAL: Recanto Presbiteriano.
TEMA: Recalculando a rota…De volta ao Evangelho 
puro e simples.(Imperdível!!)
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 atento as 
datas e condições de pagamento.
 
BOLSA PARA O ACAMPAMENTO DE CARNAVAL DOS 
JOVENS
Invista neste ministério! Se você puder ajudar, procure 
o Pb. Ruy ou Pb. Alexandre.

GERAÇÃO DE OURO
Último domingo para adquirir seu convite, pois no pró-
ximo sábado às 15h, faremos uma “Sessão de Cinema”. 
Convites no Cantinho Cultural.

ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO | INS-
CRIÇÕES ABERTAS!
Ministério que visa abençoar casais e famílias, promo-
vendo um encontro verdadeiro com Cristo e edifican-
do 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: 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-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).



bleia Extraordinária, no próximo dia 24, domingo 
que vem, para eleição de 05 diáconos, em face do 
vencimento dos mandatos: Cleber Ferreira Mar-
tins, João Batista Paschoal, Marco Aurélio Morei-
ra Caruso, Lincoln Sposito e Renato de Jesus de 
Vasconcelos. 
INDICAÇÕES: O prazo para a indicação de no-
mes será até HOJE, dia 17 de fevereiro.

PROMOVIDOS À CASA CELESTIAL
Ore pelo casal Pb. João e Debora Baptista. Na úl-
tima quarta-feira, dia 13, a mãe da nossa querida 
irmã Debora Baptista, a Dª Oneide, e nessa quin-
ta-feira, dia 14, o pai do Pb. João Baptista, o Sr. 
Mauro, partiram ao encontro do Senhor. Agora, 
eles já estão curados e andam pelas ruas de ouro 
da eternidade, até que nos encontremos nova-
mente. Que esta verdade encha os corações do 
casal, bem como dos seus familiares e amigos.

REUNIÃO DO CONSELHO
O Conselho se reunirá amanhã, dia 18, às 19h 
para a reunião de oração e às 20h para a reunião 
administrativa. 

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
139. Quais são os pecados proibidos no sétimo 
mandamento?
Os pecados proibidos no sétimo mandamento, 
além da negligência dos deveres exigidos, são: 
adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e 
todas as concupiscências desnaturais, todas as 
imaginações, pensamentos, propósitos e afetos 
impuros; todas as comunicações corruptas ou 
torpes, ou o ouvir as mesmas; os olhares lasci-
vos, o comportamento imprudente ou leviano; o 
vestuário imoderado, a proibição de casamentos 
lícitos e a permissão de casamentos ilícitos; o 
permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação 
deles, os votos embaraçadores de celibato; a de-
mora indevida de casamento; o ter mais que uma 
mulher ou mais que um marido ao mesmo tem-
po; o divórcio ou o abandono injusto; a ociosida-
de, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura; 

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 

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Convidamos você, membro comungante, a fazer 
parte deste ministério. Procure 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 terças-
-feiras, às 19h.
• Coro Masculino Maranatha: Ensaios todas as ter-
ças-feiras, às 19h.
• Coro IPVM (misto): Ensaios todas as quintas-fei-
ras, 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. Participe deste 
ministério fundamental para os que precisam de 
uma palavra de fé e amor.
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

AVISOS
NOVA SÉRIE DE MENSAGENS – “MUDANÇAS”
Iniciamos uma série de exposições bíblicas com o 
tema “Mudanças”. Não perca a oportunidade de 
ser edificado e orientado pela Palavra de Deus nes-
te momento de tantas transformações para todos 
nós. Convide seus amigos e familiares! Todos os 
domingos  de fevereiro, às 19h.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
A Igreja está convocada para se reunir em Assem-



cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos las-
civos e todas as demais provocações à impureza, 
ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer 
nos outros.
Pv 5.7; Pv 4.23, 27; Hb 13.4; Gl 5.19; 2Sm 13.14; 
Mc 6.18; 1Co 5.1, 13; Rm 1.26, 27; Lv 20.15, 16; Mt 
15.19; Ef 5.3, 4; Pv 7.5,21; Is 3.16; 2Pe 2.14; Pv 7.10, 
13, 14; 1Tm 4.3; 2Rs 23.7; Lv 19.29; Jr 5.7; Mt 19.10-
12; 1Tm 5.14, 15; Mt 19.5; Mt 5.32; 1Co 7.12, 13; Ez 
16.49; Ef 5.11; Rm 13.13; Rm 13.14..

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.

ASSINE O PALAVRA PARA HOJE (PPH)
Leve os devocionais do Palavra Para Hoje no seu 
smartphone (sistema Android). Baixe o aplicativo 
no Google Play e assine por R$ 35 o recebimento 
por um ano dos textos do PPH. Acess: ( http://pa-
lavraparahoje.com.br/ap)  e seja edificado e cola-
bore 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 e seus familiares em nossas orações: 
Marlene Caruso, Maria Aurora Sanches Santos, 
Alfredo Tocci, Maurílio Pereira, Cora Lima e Mauro 
Baptista (pai do Pb. João Baptista). 

ANIVERSARIANTES

Hoje     Laerte Mazzochi
 Roberta Balbino Honório Guimarães
18 Giuliana Cristina Trindade Valim
 Lincoln Spósito
 Silas Henrique Almeida Anchieta
 Alexandre Cintra de Moraes
 João Batista Bueno Valim
19 Leo Victor de Carvalho
 Lívia Lima Fava

ESCALAS
HOJE  
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Amaury, An-
gelo Claus, Everson, Luiz Eduardo, Petrilli, Ruy 
Ferreira e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, 
Marcio Cossani, Rogério, Saulo e Renato (Quar-
ta-feira, 20.02 – Jefferson)

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

PRÓXIMO DOMINGO    
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Mocidade
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Le-
onardo, Marcelo, Oflar e Sérgio (Quarta-feira, 
27.02 – João Batista)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e 
Orquestra 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

 Calebe Bodden Craveiro
20 Abimael Muniz de Santana
 Isabela Tseng Filippino
 Leci Dias da Mota Cardoso
 Thiago Pereira Martins
 Mateus Feitosa Tsukuda
 Tseng Na Fun Filippino
 Andre Campos de Castro Ferreira
 Daisy Mara Ponce Coelho
21 Rúbia Rezende Vilela
 Alexandre Ravagnani Vargas



 No último artigo publicado semana passada (10/02/2019), eu comentei sobre 
qual seria o “nosso negócio”, me referindo a nossa missão. O que como discípulos e 
discípulas de Jesus, nós temos que fazer para sermos igreja em missão? E com base no 
texto de Mateus 28, vimos que o nosso negócio, a nossa missão, tem a ver com gente. 
 Hoje, continuamos o verso 19 “Fazei discípulos de todas as nações.” Esse 
mandamento, que possui uma construção verbal (fazei), que em nossa língua não per-
mite uma tradução mais adequada, é o aoristo. Esse verbo não está condicionado a 
um tempo específico, passado, presente ou futuro, ele tem uma ação puntiforme, que 
poderia ser traduzido como “indo” uma ação contínua, ontem, hoje e amanhã. Ou seja, 
o processo de fazer discípulos não tem fim.
 Por isso, a segunda característica do “nosso negócio”, é promover fidelidade a 
Jesus e não a nós. Fazer discípulos de todas as nações, não quer dizer que eles se sub-
meterão a nós ou ao nosso sistema religiosos, mas a Jesus Cristo. É inaceitável lideran-
ças cristãs, que subjugam seus liderados, ofuscando o mandamento e os aprisionando 
em um sistema de crenças que gira em torno de suas vontades.
 A terceira característica do “nosso negócio” é a comunicação da Palavra de 
Deus: “ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado” (v.20). Ensinar 
a guardar as coisas que Jesus tem ordenado, isso é comunicação, que exige inteligibili-
dade, que é um dos princípios elementares do processo de comunicar. O outro precisa 
entender aquilo que está sendo comunicado. Em um mundo tão conectado e integra-
do, onde o alcance das nossas ações on-line possui dimensões intercontinentais, fazer 
discípulos de todas as nações e ensiná-los a guardar os ensinos de Deus, está mais 
acessível do que nunca.
 Hoje, nós transmitimos o culto on-line, alcançamos pessoas de todo o mun-
do, temos dominicalmente, mais de 30 pessoas assistindo os cultos ao vivo e centenas 
de pessoas participando do culto durante a semana. Olhar para esse tipo de ação é 
entender que isso tem a ver com o nosso negócio, com a nossa missão, com o manda-
mento de Jesus. Com isso desejamos que essas pessoas aprendam de Cristo e sejam 
discípulos(as) dele e não de nós ou do nosso sistema religioso e aprendam as palavras 
de Jesus.
 Faça discípulos, presencialmente ou virtualmente. Não se limite aos seus vi-
zinhos, influencie pessoas com os ensinamentos de Jesus. Use sua vida para cumprir a 
missão que o Senhor nos deu, fazendo isso nós estamos cumprindo 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
PASTOR COLABORADOR

Rev. Claudio Roberto Cardozo
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


