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ACONTECE HOJE
EBD 2019
Venha crescer no entendimento da Palavra do 
Senhor. Temos uma classe especial para os nos-
sos visitantes. As aulas começam às 11h.
 

PARTICIPE
JEJUM E ORAÇÃO 
Participe nesta terça-feira, juntamente com a 
igreja, deste tempo reservado para jejuar e orar.  
O jejum será, pelo menos, até ao meio dia.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Toda terça-feira, às 12h, nos reunimos aqui na 
igreja para interceder pelos enfermos, nossas 
sociedades internas, coros, pastores e os outros 
pedidos. Venha orar conosco. 

ESTUDO BÍBLICO
Às quartas-feiras, temos um tempo de louvor a 
Deus, estudo da Palavra e oração. Venha inter-
ceder e fortalecer-se para os desafios da sema-
na. O culto é realizado às 20h.

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
• Plenária - Acontecerá amanhã, dia 01, às 15h. 
Aguardamos por você.
• Oficina de Costura e Celeiro do amor - Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h. 
• Doações Urgentes - para o “celeiro do amor”
- artigos de limpeza, cama e banho, roupas 
e calçados (adulto e infantil para ambos os  
sexos) para atender situações emergenciais 
dos desabrigados.
-campanha material escolar para Ig. Pb do Jar-
dim Apurá – projeto Educação
- campanha de lãs para a confecção de gorros 
e xales.
• Madrigal - Faça parte deste coro feminino. O 
ensaio acontece toda segunda-feira, às 14h30. 

UCP (CRIANÇAS)
Nossos encontros acontecem todos os sábados 
das 10h às 12h. Todas as crianças até 12 anos 
estão convidadas. Pais tragam seus filhos, va-
mos juntos aprender sobre o amor de Jesus! 
Até lá!  Para contatos, falar com a Duda e Alê 
(WhatsApp – 11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Não percam nossa programação e tragam seus 
amigos! Todos os sábados das 14h às 18h temos 
esportes na nossa quadra, louvor, estudos bíbli-
cos, palestras com assuntos variados e atuais, 
brincadeiras e sempre um delicioso lanche prepa-
rado por algum dos pais de nossos adolescentes.

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira nos-
sas programações:
06/04: Encontro da UMP 
13/04: Encontro da UMP
Siga as nossas redes sociais! Facebook: 
@ipvmump e Instagram: @umpipvm
 
ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO | 
INSCRIÇÕES ABERTAS!
Ministério que visa abençoar casais e famílias, 
promovendo 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. 
  
ECC IPVM
O encontro será no próximo fim de semana, dias 
06 e 07. Estamos recebendo fichas em Lista de 
Espera.
- Inscrições: Estamos recebendo fichas em lista 
de espera. 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).
Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci
Local: Casa do Estevam Machado
*Mais informações 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 



nhã, às 19h30 no local de costume. Todos os diá-
conos em atividade estão convidados! 

ALMOÇO MISSIONÁRIO
O Almoço Missionário já está marcado para o do-
mingo 14/04. Os Kits serão vendidos logo após a 
Escola dominical. Lembrando que toda a verba ar-
recadada será para a viagem missionária.

CURSO VIDA PROFISSIONAL
O curso começou no sábado passado, mas ainda 
dá tempo de você participar. Esta é uma excelen-
te oportunidade de se avaliar e crescer profissio-
nalmente. Próximo encontro será no dia 13/04 às 
16h no templo. Márcia Ricardino é profissional de 
coach há mais de 15 anos e ministrará um curso 
de autoestima profissional na IPVM, totalmen-
te gratuito. Serão 8 encontros, muito conteúdo 
para sua vida como profissional e diversas dicas 
para você conquistar a sua segurança no mer-
cado de trabalho. Aproveite esta oportunidade! 
Convide seus amigos e familiares.

CURSO DE “WHATSAPP” 
Vamos entender como funciona? O curso será 
para Android e IOS no dia 13/04 das 14h às 
15h40, distribuídos da seguinte forma:
Das 14h às 14h30: curso básico.
Das 14h30 às 15h40: curso regular.
Desta forma quem já tem um pouco de conheci-
mento pode vir mais tarde. Interessados devem 
fazer sua inscrição com o Dc. Everardo.

NOVIDADES MINISTÉRIO INFANTIL
Este ano desenvolveremos vídeos com nossas 
crianças e adolescentes, a fim de serem utiliza-
dos em nossos cultos e redes sociais. Para tanto, 
a partir deste Domingo os líderes dos ministé-
rios entregarão aos responsáveis um documento 
para Autorização de Uso de Imagem e Som. O 
objetivo é utilizar estes recursos para a glória do 
Senhor e a edificação da Igreja.

JUNTOS POR UMA NAÇÃO - MOÇAMBIQUE
Campanha de ajuda humanitária a vítimas do Ci-
clone IDAI para prover cesta básica e água potável. 
• Doações /APMT
• Banco do Brasil -  Agência: 5853-X           
• Conta Corrente: 7500-0
• CNPJ: 04.138.895/0001-16
• Contatos: fone (11) 3207-2139

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

GEA - GRUPO DE SOLTEIROS, VIÚVOS E DES-
CASADOS
A reunião será no dia 13 de abril às 19h30, com a 
participação do Pb. Wanderley Bernardo falan-
do sobre o tema: Fazendo diferença em Cristo e 
a Diane Miranda nos conduzindo no Louvor. So-
licitamos a cooperação de todos, trazendo algo 
gostoso para nosso lanche no final da reunião. 

GERAÇÃO DE OURO
O próximo encontro está marcado dia 27 de 
abril às 15h. Será uma tarde com muita música 
e comunhão. Reserve a data e aguarde mais in-
formações nos próximos boletins.

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Participe deste ministério! Procure os regentes 
e venha louvar conosco. Horários dos ensaios 
na contracapa do boletim.

CANTATA DE RESSURREIÇÃO
O Coro e a Orquestra IPVM convidam a igreja 
para participar da Cantata “Deus o mundo amou” 
que acontecerá no domingo de Páscoa, 21/04, 
nos cultos matutino e vespertino. Será um mo-
mento de reflexão acerca do sacrifício de Cristo 
na cruz, mas com a certeza de que Ele venceu a 
morte e ressuscitou! Aleluia! Anote na sua agen-
da, venha louvar a Deus conosco e não se esque-
ça de convidar seus amigos e familiares!

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

ACAMPAMENTOS DA IPVM
Invista neste ministério! Se você puder ajudar 
procure o presb. Ruy e Alexandre para orien-
tações, e faça a sua contribuição diretamente 
na tesouraria.

AVISOS
JUNTA DIACONAL
Nossa Reunião Ordinária será realizada ama-



• E-mail: apmt@apmt.org.br    
• Site: www.apmt.org.br

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
146. Qual é o décimo mandamento?
O décimo mandamento é: “Não cobiçarás a casa 
do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem 
o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem 
o seu jumento, nem coisa alguma que lhe perten-
ça.” Êx 20.17.

VOCÊ TEM PASTOR
Nossos pastores estão à disposição para conver-
sar com os irmãos, caso necessitem de aconse-
lhamento, uma conversa sobre alguma matéria de 
natureza teológica, uma visita, um atendimento 
aos enfermos (hospitalizado ou não). Entre em 
contato com a secretaria da IPVM para que possa-
mos ajudá-lo naquilo que você necessita. 

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/
 
REDES SOCIAIS
Acompanhe, curta e compartilhe nosso Instagram 
e Facebook com seus amigos e familiares os nos-
sos canais. Tanto no Instagram como no Facebook, 
procure por ipvilamariana. 

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, Zoraide Volpe, Haraldo R. Carpinetti  e 
Therezinha Soares André. 

ANIVERSARIANTES

Hoje Raiane de Araújo Pinto
 Beatriz Salum de Castro Ferreira
 Clara  Muzeka Aranha
 Marisa Barros da Rocha
 Sofia  Muzeka Aranha
 Hanna Muzeka Aranha
1/4 Aluízio Gomes de Araújo Júnior

ESCALAS
HOJE  
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Leo-
nardo, Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-
-feira, 03.04 – Lucas)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Eleusis e Silas
LOUVOR MUSICAL: UPA IPVM

PRÓXIMO DOMINGO    
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Otniel Tavares
PRESBÍTEROS: João Baptista e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Leonardo Vilela e Lucas Paulo (Quarta-
-feira, 10.04 – Lucas)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus,  
Eleusis, Everson,  Hothir, Silas e  Wanderley
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

 Antonio Carone Neto
 Carlos Maurício Ferreira
2 Renata Santos Lima Santilli
 Cintia Mendes Ferreira de Matos
3 Gabriella dos Santos Nobrega
 Tiago Tenório Pessoa
4 Bruno Gonçalves Victor
 Francisca Edénea P. dos Santos
 Ana Lucia Volpe Martins
5 Vanessa da Silva Medeiros
6 Júlia Fonseca Cerqueira de Abreu
 Luísa Daparé



 Neste mês de março, nos cultos da noite, trabalhamos a te-
mática do serviço e suas implicações, numa tentativa de alinharmos 
a visão bíblica àquilo que já temos feito e realizado. Graças a Deus a 
IPVM é uma igreja que trabalha. Temos muitos ministérios e sua gran-
de maioria é desempenhada por liderança chamada leiga, ou seja, 
sem a formação teológica e isso não é nenhum demérito ou problema, 
ao contrário, isso é a resposta que esses líderes tem dado ao Senhor 
no envolvimento com os ministérios, alinhando os dons que possuem 
com a oportunidade de servir.
 Na primeira mensagem dessa série, ao final do sermão, eu 
desafiei a igreja a se engajar nos ministérios que estão necessitando 
de ajuda, para isso distribuímos fichas com as áreas que estão des-
cobertas na igreja, ou carentes. O resultado foi incrível, tivemos 121 
pessoas que preencheram a ficha e 445 novos engajamentos ministe-
riais. Isso significa que cada pessoa que preencheu a ficha se engajou 
em pelo menos outras 3 áreas de serviço.
 Se você está lendo isso e está com aquele sentimento de que 
poderia servir na IPVM, mas não sabe onde, ou talvez até saiba mas 
não tem certeza se precisa de ajuda nessa área, nós distribuiremos 
novamente a ficha no culto vespertino deste domingo, e ela está atu-
alizada com novas oportunidades de serviço.
 Quem sabe esse seja o momento que Deus está concedendo 
a você o privilégio de serví-lo na igreja que é do Senhor.

Rev. 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


