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REV. ALCEDIR SENTALIN  

Boletim da 
Igreja Presbiteriana
de Vila Mariana



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

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Acontece todas terças-feiras, às 12h. Venha orar 
conosco!

ESTUDO BÍBLICO
Todas às quartas-feiras, às 20h temos um tempo de 
louvor a Deus, estudo da Pa lavra e oração. 

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
• Oficina de Costura e Celeiro do amor - Acontecem 
todas as terças-feiras, às 13h. 
• Doações para o “Celeiro do Amor”:
- Artigos de cama e banho, roupas e calçados (adul-
to e infantil para ambos os sexos).
- Campanha material escolar para Ig. Pb do Jardim 
Apurá – projeto Educação.
- Campanha de lãs para a confecção de gorros  
e xales.
• Madrigal - Faça parte deste coro feminino. O en-
saio 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! Vamos juntos 
aprender sobre o amor de Jesus. Para contatos, fa-
lar 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, louvor, estudos bíblicos, palestras com 
assuntos variados e atuais, e finalizando com um 
delicioso lanche! 

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira nossas 
programações:
13/04: Encontro da UMP
20/04: Não haverá encontro (feriado)
Siga as nossas redes sociais! Facebook: 
@ipvmump e Instagram: @umpipvm
 
ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 
Está acontecendo neste fim de semana mais um 

encontro de casais da nossa igreja. Estejamos in-
tercedendo pela equipe, Rev. Gustavo e pelos en-
contristas. Que Deus possa ser a base destes casa-
mentos, restaurando, renovando e fortalecendo os 
relacionamentos de cada união.

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 a próxi-
ma reunião. Contato: (11) 98394-1444. 

GEA - SOLTEIROS, VIÚVOS E DESCASADOS
A reunião será no dia 13/4, às 19h30, com a partici-
pação do Pb. Wanderley Bernardo falando sobre o 
tema: “Fazendo diferença em Cristo” e a Diane Mi-
randa nos conduzindo no Louvor. Solicitamos a coo-
peração de todos, trazendo algo gostoso para nosso 
lanche no final da reunião. 

GERAÇÃO DE OURO
Nosso próximo encontro será no dia 27/4, às 15h. Se 
prepare para uma tarde musical com o tema “Ven-
cedores por Cristo”, tocadas pelo conjunto Reviver. 
Reserve a data adquirindo seu convite com nossos 
coordenadores.

MINISTÉRIO DE MÚSICA - AGENDA
CORAL IPVM KIDS
Existe coisa melhor do que ver e ouvir nossas crian-
ças adorando a Deus? No próximo domingo, dia 14, 
no culto matutino, o Coral IPVM KIDS cantará a 
história da Ressurreição com a Cantata “Porque Ele 
Vive!”. Marque desde já no seu calendário. Espera-
mos você e seus convidados!

CANTATA DE RESSURREIÇÃO
O Coro e a Orquestra IPVM convidam a igreja para 
participar da Cantata “Deus o mundo amou” que 
acontecerá no domingo, dia 21/4, nos cultos matuti-
no e vespertino. Será um momento de reflexão acer-
ca do sacrifício de Cristo na cruz, mas com a certeza 
de que Ele venceu a morte e nos concedeu nova vida. 
Aleluia! Anote em sua agenda e convide seus amigos.



EJC IPVM
O Encontro de Jovens com Cristo (EJC) é um mi-
nistério desenvolvido pelos jovens da IPVM com o 
objetivo de anunciar o amor de Jesus Cristo a ou-
tros jovens.
• Data: 01 e 02 de junho.
• Local: Recanto Presbiteriano.
As inscrições estão abertas pelo site: 
www.recantopresbiteriano.com.br
• Valor: R$231,00 - 3x no cartão de crédito ou bo-
leto à vista.
• Público do evento: jovens solteiros de 18 a 35 anos.

ALMOÇO MISSIONÁRIO
O Almoço Missionário já está marcado para o pró-
ximo domingo, dia 14. Os Kits serão vendidos logo 
após a Escola dominical. Lembrando que toda a ver-
ba arrecadada será para os campos missionários.

CURSO VIDA PROFISSIONAL
Esta é uma excelente oportunidade de se avaliar e 
crescer profissionalmente. Próximo encontro será 
sábado que vem (dia 13), às 16h. Márcia Ricardino 
é profissional de coach há mais de 15 anos e minis-
trará um curso de autoestima profissional na IPVM, 
totalmente gratuito. Teremos mais 6 encontros 
com muito conteúdo para sua vida como profis-
sional e diversas dicas para você conquistar a sua 
segurança no mercado 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 próximo sábado, dia 13. 
Das 14h às 14h30: curso básico.
Das 14h30 às 15h40: curso regular.
Interessados devem fazer sua inscrição com o  
Dc. Everardo.

FESTA CAIPIRA
A UMP e a Junta Diaconal estão organizando essa 
festa cujo principal objetivo é congregar todos os 
irmãos, das crianças à Geração de Ouro. Todos os 
departamentos estarão envolvidos com as barra-
cas. Teremos comidas típicas, brincadeiras, músi-
ca e muita alegria. Não dá para perder esta pro-
gramação! Reserve na sua agenda o sábado 04/5 
das 15h às 21h.

NOVIDADES MINISTÉRIO INFANTIL
Este ano desenvolveremos vídeos com nossas 
crianças e adolescentes a fim de serem utilizados 
em nossos cultos e redes sociais. Para tanto, a par-
tir deste Domingo os líderes dos ministérios entre-
garão aos responsáveis um documento para Auto-

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 orienta-
ções e faça a sua contribuição diretamente na 
tesouraria.

AVISOS
Dia das Mães - ITACI
Maio está chegando e mais uma vez teremos a 
oportunidade de falar do amor de Deus e tam-
bém amenizar o sofrimento de famílias que lu-
tam contra o câncer infantil. O evento será en-
tre 7h e 11h de 09/5  (quinta-feira). Teremos um 
café da manhã, atividades com as crianças, fo-
tos das famílias, distribuição de presentes para 
as crianças e mães. Teremos, principalmente, 
uma palavra de carinho e oração com as famí-
lias. Contamos com a participação dos irmãos e 
colaboração na compra dos Kits (no valor de R$ 
30,00). Procure os diáconos ao lado do Cantinho 
Cultural para inscrições e doações.

CONVOCAÇÃO PARA TODOS OS LÍDERES  
DE MINISTÉRIO
Atenção líderes de ministérios da IPVM. O Rev. 
Marcelo convoca a liderança para a apresen-
tação oficial do Ministério de Comunicação da 
igreja. O objetivo é alinhar todos os pontos refe-
rentes ao funcionamento desse novo ministério, 
tais como, trabalhos solicitados, processos de 
criação, publicação, prazos e demais questões. 
Essa apresentação será feita em duas oportu-
nidades para que assim todos possam ter flexi-
bilidade em suas agendas e escolherem qual a 
melhor data para participar. Seguem as opções: 

Opção 1
Sábado, 13 de abril, das 15h às 16h.
Local: Casa 40.

Opção 2
Terça-feira, 16 de abril, das 20h às 21h.
Local: Sala do Conselho.

É fundamental que os líderes participem em 
pelo menos uma das reuniões. Contamos com a 
presença de todos.



rização de Uso de Imagem e Som. O objetivo é utilizar 
estes recursos para a glória do Senhor e a edificação 
da Igreja.

ESTACIONAMENTO
A Junta Diaconal informa que as vagas em frente a 
entrada do templo são reservadas para facilitar o em-
barque e desembarque dos irmãos com necessidades 
especiais, idosos e que vêm de táxi. As vagas não são 
para estacionar. Solicitamos a colaboração dos irmãos 
para facilitar o serviço dos diáconos. 

JUNTOS POR UMA NAÇÃO - MOÇAMBIQUE
Campanha de ajuda humanitária a vítimas do Ciclone 
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
• E-mail: apmt@apmt.org.br site: www.apmt.org.br

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
147. Quais são os deveres exigidos no décimo manda-
mento? Os deveres exigidos no décimo mandamento 
são: um pleno contentamento com a nossa condição 
e uma disposição caridosa da alma para com o nosso 
próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos 
relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promo-
vam o mesmo. Hb 13.5; Rm 12.15; Fp 2.4, 1Tm 1.5.

REDES SOCIAIS
Acompanhe, curta e compartilhe nosso Instagram e 
Facebook com seus amigos e familiares os nossos ca-
nais. Tanto no Instagram como no Facebook, procure 
por ipvilamariana. 

VOCÊ TEM PASTOR
Está precisando conversar com um pastor? Gostaria 
de uma visita ou um aconselhamento? Um atendimen-
to aos enfermos (hospitalizado ou não)? Nossos pas-
tores estão à disposição dos irmãos! Entre em contato 
com a secretaria da IPVM para que possamos ajudá-lo 
naquilo que você necessita. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Can-
tinho Cultural.

ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos acamados e doentes (e 
seus familiares): Marlene Caruso, Alfredo Tocci, Cora 
Lima, Zoraide Volpe, Haraldo R. Carpinetti  e Therezi-
nha Soares André. 

ESCALAS
HOJE  
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Eleusis e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, Ke-
sley, Leonardo Vilela e Lucas Paulo (Quarta-feira, 
10.04 – Luiz Roberto Petrilli Fº)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Alexandre, Everson, Hothir, Petrilli, 
Silas e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

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

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Alexandre e Hothir
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha 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

ANIVERSARIANTES

Hoje Ana Clara Joia Duarte
 Maria Fernanda Jesus Ferreira
9 Manoel Gomes Guimarães
10 Maitê Louise Goes Silva
 Bem Hur Marcelo Costa
 Maura Maria Almeida
11 Claudia Bertagni Abraão
 André Serpa
12 Enzo Leite Nunes
 Bruna Correa Rojas
 Maria do Perpétuo S. Coutinho  
 Mariana Moreira Alckimin Azevedo
 Vilma dos Santos Martys
13 Osmar Junqueira Mendes
 Felipe Salum de Castro Ferreira



 Vladimir Menezes Cunha é natural de Goiás, ama o Senhor Jesus, é obreiro 
dedicado, cheio de alegria. Nestes últimos dias, a notícia de que havia se perdido na 
selva amazônica mexeu com o coração da igreja brasileira. Missionário experiente, ser-
ve no oeste do Amazonas há mais 30 anos trabalhando com os ‘Deni’ na tradução da 
Bíblia para este povo. Mas, ao ir caçar com sua equipe na mata, acabou se perdendo. 
O grupo só deu conta da sua ausência já pela noite ao perceberem que não havia mo-
vimentação em sua casa. Imediatamente iniciou-se as buscas. Após quase 10 dias per-
dido, milagrosamente, foi achado. Alguns fatos chamam a atenção neste testemunho. 
 Deus mobilizou seu povo. Em tudo damos graça, pois nestes momentos de 
esperança misturada com angústia, nosso Senhor mobilizou sua igreja que amorosa-
mente abraçou em oração esta causa. Centenas de pessoas diariamente intercede-
ram por este missionário. Missões deslocaram equipes, houve suporte de toda parte, 
inclusive aéreo. Muitas pessoas envolvidas. Isso é lindo e revela um mover de Deus. 
Só oramos por aquilo que nos é importante. Ver a igreja brasileira em oração por esta 
causa missionária revela que o amor dela por missões tem crescido maravilhosamente. 
 Deus ouve as orações de seu povo. A igreja clamou, chorou, jejuou, se hu-
milhou e Deus respondeu. Esse testemunho mostra que vale a pena orar. Deus tem 
prazer em manifestar seu poder em resposta as orações dos seus filhos. 
 Deus age providencialmente pelo seu povo. O missionário Elton Chaves es-
tava em sua canoa motorizada, esforçando-se na busca quando ela abruptamente pa-
rou. Com o silêncio decorrente disto, ele ouviu um grito distante, pedindo ajuda, era 
Vladimir. Ao ouvir deixou o bote e foi a nado em direção ao amigo. Assim o encontrou. 
Houve choro, alegria e abraços. Após isso foram para a aldeia. Lá ele foi atendido pelos 
socorristas do corpo de bombeiros. Estava bastante debilitado, apesar disto conseguiu 
caminhar e foi muito bem cuidado por todos. Chegou hoje em Manaus e foi recebido 
carinhosamente. Comentou que entende que soberanamente Deus permitiu tudo isso 
para que a Sua glória, e para ele mesmo crescer pessoalmente e ministerialmente. Está 
muito grato pelo apoio e orações recebidas.  
 Oremos por sua completa recuperação. Ore pelo povo Deni. Ore por nós que 
nesta semana estaremos em outra região em busca de aldeias desta etnia e outras que 
ainda não tenham ouvido o evangelho.

Rev. Alcedir Sentalin  
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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


