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ACONTECE HOJE
SANTA CEIA
Sacramento que deve ser motivo de bênção para 
todos os que amam e esperam no Senhor. Parti-
cipemos, pois deste momento de comunhão no 
culto vespertino.

EBD 2019
Hoje teremos aula conjunta no salão social às 11h. 

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 sa-
lão social.

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Oficina de Costura e Celeiro do amor: Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h. Participe! 
Coro Madrigal: Faça parte deste coro feminino. 
O ensaio acontece toda segunda-feira, às 14h30. 
Reunião Departamental do “Dia da Mulher” – 
será no próximo dia 13, quarta-feira às 15h.

UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, a UCP estará  repleta de 
atividades.  Todas as crianças até 12 anos es-
tão convidadas. Pais tragam seus filhos, va-
mos juntos aprender sobre o amor de Jesus! 
Todos os sábados das 10h às 12h. Até lá!  Para 
contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp – 
11-99748-3976

UPA (ADOLESCENTES)
Próximo sábado, dia 9, teremos uma palestra 
sobre “Dons e Talentos” ministrada pelo diácono 
Marco Caruso. Nosso encontro acontece às 14h. 
Aguardamos por você e seus amigos!

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. 
Agenda: 01/03 – 05/03: Acampamento de 
Carnaval (Recanto); 09/03: Encontro da UMP: 
Reencontro do acampamento e 16/03: En-
contro da UMP. Confira as programações da 

mocidade em nossas redes sociais! Facebook: @
ipvmump e Instagram: @umpipvm

OFERTAS PARA O ACAMPAMENTO DE CARNA-
VAL DOS JOVENS
Invista neste ministério! Se você puder ajudar pro-
cure o presb. Ruy e Alexandre para orientações, e 
faça a sua contribuição diretamente na tesouraria.

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 

GEA – GRUPO DE SOLTEIROS, ADULTOS, VIÚ-
VOS E DESCASADOS
Próxima reunião será no dia 16 março, às 19h30, 
aqui na igreja com a participação da preletora: Ca-
rol Galhardo. Neste dia receberemos as inscrições 
para o Intercâmbio com os vários grupos de sol-
teiros em Campo Limpo Paulista (organizado pela 
igreja Batista de Jundiaí). Último dia de inscrições! 
Será um momento muito especial onde teremos 2 
palestras importantes, muita alegria e comunhão. 
Valor: R$ 130,00 - transporte (ônibus ida e volta) e 
refeições inclusas (café da manhã, almoço e lanche 
da tarde). Saída da IPVM às 6h30 da manhã. 

GERAÇÃO DE OURO
Neste mês de março teremos uma programação 
no dia 30, às 15h, com o tema “Entoar”. Neste dia 
vamos cantar músicas da velha guarda. Se você 
ainda não conhece nossas programações reserve 
esta data e adquira seu convite no Cantinho Cul-
tural.

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Participe deste ministério! Procure os regentes 



além da negligência dos deveres exigidos, são: o 
furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a 
recepção de qualquer coisa furtada; as transa-
ções fraudulentas e os pesos e medidas falsos; a 
remoção de marcos de propriedade, a injustiça e 
a infidelidade em contratos entre os homens ou 
em questões de confiabilidade; a opressão, a ex-
torsão, a usura, o suborno, as vexatórias deman-
das forenses, o cerco injusto de propriedades e 
a desapropriação, a acumulação de gêneros para 
encarecer o preço; os meios ilícitos de vida, e to-
dos os outros modos injustos e pecaminosos de 
tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe 
pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos; 
a cobiça, a estima e o amor desordenado aos 
bens mundanos, a desconfiança, a preocupação 
excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los 
e usar deles; a inveja diante da prosperidade de 
outrem; assim como a ociosidade, a prodigalida-
de, o jogo dissipador e todos os outros modos 
pelos quais indevidamente prejudicamos o nos-
so próprio estado exterior, e o ato de defraudar 
a nós mesmos do devido uso e conforto da posi-
ção em que Deus nos colocou.
Pv 23.21; Ef 4.28; Sl 62.10; 1Tm 1.10; Pv 29.24; 
1Ts 4.6; Pv 11.1; Dt 19.14; Am 8.5; Lc 16.11, 12; Ez 
22.29; Lv 25.17; Mt 23.25; Is 33.15; Pv 3.30; Is 5.8; 
Pv. 11.26; At 19.19; Tg 5.4; Lc 12.15; 1Jo 2.15, 16; 
Mt 6.25, 34; Sl 73.3; 2Ts 3.11; Pv 21.17; Dt 12.7.

ATENDIMENTO PASTORAL
Caso esteja enfermo ou saiba de algum irmão 
(hospitalizado ou não), ou deseje apenas con-
versar com o pastor ligue para a secretaria da 
igreja no 5085-2929 e nos informe ou agende 
um horário.

CULTOS NA INTERNET
Para os cultos ao vivo acesse o endereço:  
(www.ipvm.tv.br)
 
APLICATIVO IPVM
Tenha acesso aos nossos sermões, vídeos, Bo-
letins Dominicais, eventos, 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 celular e busque por: 
IPVila Mariana ou IPVM.

REDES SOCIAIS
Acompanhe, curta e compartilhe nosso Insta-

e venha louvar conosco. Horários dos ensaios na 
contracapa do boletim.

DISQUE PAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
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
DIA INTERNACIONAL DA MULHER (8 DE MARÇO)
Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito 
excede o de finas joias.
Parabenizamos as nossas irmãs e desejamos que 
Pv. 31 seja um texto de inspiração para o seu viver, 
quer em casa ou no trabalho.

PALAVRA PARA HOJE
A partir deste ano não disponibilizaremos este 
devocional para a igreja. Ele será distribuído so-
mente para o ministério do Disquepaz e visitantes. 
Se você desejar ASSINE O PALAVRA PARA HOJE 
(PPH) e receba no seu celular (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) 

FACILITANDO A VIDA
Estamos disponibilizando as contas bancárias da 
igreja para que você possa depositar seu dízimo 
e oferta.

• Banco Itaú (341)
Agência: 0081
Conta corrente: 22130-1
• Banco Bradesco (239)
Agência: 108-2
Conta corrente: 37243-9
CNPJ da IPVM: 43.034.297/0001-19

Para facilitar a identificação extrato, pedimos que 
encaminhe o comprovante da transação bancária 
para o email: (tesourariaipvm@gmail.com).

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
142. Quais são os pecados proibidos no oitavo 
mandamento?
Os pecados proibidos no oitavo mandamento, 



gram e Facebook com seus amigos e familiares os 
nossos canais. Tanto no Instagram como no Face-
book, procure por ipvilamariana. 

MENSAGENS EM ÁUDIO
Você pode adquirir os sermões que foram prega-
dos na IPVM no estande que fica montado no sa-
lão social.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há fichas de pedidos de oração à disposição no 
Cantinho Cultural.

ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos acamados e doentes 
(e seus familiares): Marlene Caruso, Alfredo Tocci, 
Cora Lima e Zoraide Volpe. 

AO SEU LADO ESTÁ!
Nosso irmão em Cristo, Geraldo Assumpção Teixei-
ra, foi promovido à Casa Celestial, na última quar-
ta–feira, dia 27. Esposo da Lucila, e avô do Marcelo 
e Ana Luiza Caruso e Camila Prat Valim.  Foi Presbí-
tero da IPVM no período de 1977 a 1992. Sentimos 
por este momento de perda, mas louvamos ao Se-
nhor, que o chamou para estar ao seu lado. Roga-
mos a Deus pelos familiares, para que o Senhor, em 
seu infinito amor, conforte seus corações.

ANIVERSARIANTES

Hoje João Pedro H. Monteirio Lima
 Leila de Azevedo Souza Sícoli
 Alice Gotardelo Delage
 Soeli Chagas Nantes
4 Larissa Rezende Araújo
 Júlia Castilho Costa Ribeiro de Deus
 Anna Flávia Clemente
 Luís Felipe de Oliveira Santos
 Maria Dulce Barbosa Lima
 Dorcas Ribeiro Gomes de Deus
5 Denise de Faria E Silva Fernandes
 Clério Marcos Batista Vieira (Ximenes)
6 Eloiza Christina da Rocha Spósito
 Gustavo Silveira Abrão
7 Francisco José de Rezende
 Monise Fernanda Moura
 Marcela Lima de Freitas
 Joani Cantuária Novais Ribeiro
8 Raquel Ferreira Oliveira Vieira
 Marsha Lisa Schlittler Ventura

ESCALAS
HOJE  
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Sem. Arquimedes Oliveira
PRESBÍTEROS: Luiz Eduardo e Silas
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Leonardo Vilela, Lucas e Paulo (Quarta-
-feira, 06.03 – Josué Jr.)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Aderbal, Angelo Claus, Everson, 
Silas e Wanderley  
LOUVOR MUSICAL: Congregacional

PRÓXIMO DOMINGO    
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Wanderley e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, 
Jeferson, João Batista, Josué Jr. e L.Petrilli Fº 
(Quarta-feira, 13.03 – Kesley)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Alexandre e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo 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

 Izoleide Guidetti Lourenço
 Lúcia Pires Araújo Santos
9 Saulo Gomes de Carvalho
 Vanessa de Camargo Martins
 Nilva Goulart Machado
 Apparecida Andrade Maurício
 Letícia França Claus Silveira
 Maria Oguiran Leite

OBS: Pedimos desculpas ao irmão Esdras Ben-
jamin Carneiro Botaro por tê-lo omitido na se-
mana do seu aniversário (2/3). Que Deus aben-
çoe sua vida e de sua família, irmão!



 A vida com Jesus se parece muito mais com um Iron Man do que com 
uma corrida de 100 metros. Por isso, paradas são importantes para avaliar onde 
se quer chegar. Diante disso, acho que vale a pena refletir sobre Hebreus 12, um 
texto que fala de algumas pessoas que já terminaram esse Iron Man e estão “tor-
cendo” por nós.
 Pensando nestes versos vejo algumas orientações. Primeiro, livre-se dos 
pesos desnecessários: “livremo-nos de tudo o que nos atrapalha”, pesos desne-
cessários não significam que sejam coisas imorais, talvez sejam coisas lícitas que 
mereciam atenção da sua parte, mas que ao longo da vida se tornaram peso para 
sua alma, impeditivos para seu relacionamento com Deus. Por exemplo, alguns 
relacionamentos de amizades em que você não foi capaz de ser luz para essas 
pessoas e acabou sendo influenciado por elas, deixando assim que os seus proje-
tos em relação a Deus fossem minados. Diante de uma situação dessa, faça um 
recuo estratégico, se afaste e invista em seu relacionamento com Deus para de-
pois ser bênção para quem está ao seu redor. Esse foi apenas um exemplo, exis-
tem outros, como o peso da falta de perdão, o peso dos sonhos que se tornaram 
obsessão, entre tantos outros pesos que podem nos envolver.
 Uma segunda orientação é para vivermos uma vida em santidade, livrar-
-nos “do pecado que nos envolve”. E isso não tem a ver com perfeição, só um é 
perfeito, Deus. Isso tem a ver com santidade, e santos, não são aqueles que ja-
mais erram, mas aqueles que lutam para não errar. Aqueles que querem agradar 
a Deus, mas de vez em quando tropeçam e quando isso acontece eles caem, e de 
joelho, pedem perdão e continuam o “Iron Man”, sabendo que foram separados 
para glorificar a Deus.
 Por fim, a terceira orientação que temos é para não tirar os olhos de Je-
sus, “tendo os olhos fitos em Jesus”. Ou seja, colocar Nele toda confiança de que 
somos amados e aceitos por Deus, não por aquilo que somos ou fazemos, pois 
Jesus pagou na cruz a dívida que tínhamos com Deus. Tem gente que começa o 
“Iron Man” olhando pra Jesus, mas no decorrer do percurso desvia a direção do 
olhar. Não tire os olhos de Jesus! Faça Dele a sua fonte de vida da qual recebemos 
capacitação, mas também lembre-se que Jesus é fonte de motivação. Aquele que 
suportou toda dor e toda vergonha está assentado ao lado de Deus dizendo “Te-
nham bom ânimo”.
 Deus é gracioso. Ele não muda. Por isso, livre-se dos pesos desnecessá-
rios, viva em santidade e mantenha os olhos fixos em Jesus, para que Ele seja a 
nossa direção por toda a vida.
 

Pr. Gustavo Bacha
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AMIGO VISITANTE!

Que bom que você está conosco! Seja muito bem-
-vindo. Em nossa Escola Bíblica Dominical prepara-
mos uma classe especial para você. Nossos diáconos 
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 fa-
mília dos que crêem, 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 e 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
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

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)

BEM-VINDOS

DÍZIMOS 
E OFERTAS

IGREJA PRESBITERIANA DE VILA MARIANA
CNPJ: 43.034.297/0001-19

ITAU
Agência: 0081
Conta Corrente: 22.130-1

BRADESCO
Agência: 108-2
Conta Corrente: 37.243-9


