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ACONTECE HOJE
CORO IPVM KIDS
Participando da liturgia do culto matutino, o Coro 
IPVM KIDS cantará a história da Ressurreição com a 
Cantata “Porque Ele Vive!”. 

EBD 
As aulas começam às 11h. Temos uma classe espe-
cial para os nossos visitantes.  

ALMOÇO MISSIONÁRIO
Hoje, logo após a EBD, estaremos vendendo os kits 
de alimentos, tortas e sobremesas. Lembrando que 
toda a verba arrecadada será para os campos mis-
sionários.

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Acontece todas terças-feiras, às 12h.

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

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Saia de casa e desfrute deste tempo precioso com 
as irmãs. Os encontros acontecem às terças-feiras, 
a partir das 13h. 
• Oficina de Costura e Celeiro do amor - Acontecem 
todas as terças-feiras. 
• Madrigal - Faça parte deste coro feminino. O ensaio 
acontece toda segunda-feira, às 14h30. 

UCP (CRIANÇAS)
Próximo sábado não haverá programação devi-
do ao ferido. Para contatos, falar com a Duda e Alê  
(WhatsApp – 11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Não teremos atividades no próximo sábado dia 20 
devido ao feriado.

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira nossas 
programações:
20/04: Não haverá encontro (feriado)
27/4: Encontro da UMP.
Siga as nossas redes sociais! Facebook: @ipvmump e 
Instagram: @umpipvm.

PEQUENOS GRUPOS (PG)
• Segundas-feiras, às 20h (quinzenal).

Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci
Local: Casa do Estevam Machado
*informações: 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: Entre em contato para saber onde será a 
próxima reunião: (11) 98394-1444. 

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

36º ECC IPVM - TRASFORMAÇÕES
Este ECC ficou marcado pelas Transformações:

Transformações da natureza 
Tivemos tempestades, blackout, calor e até duplo 
arco-íris.

Transformações de vidas
Pessoas foram transportadas do império das trevas 
para a maravilhosa Luz (I Pe 2.9). 
• 35 casais participaram do 36º ECC IPVM.
• 60 pessoas já conheciam a Cristo. 
• 10 pessoas não usufruíam desta intimidade  
com Cristo.
• 6 pessoas aceitaram a Cristo como único e sufi-
ciente Salvador.
• 1 pessoa se reconciliou com Cristo. 
• 35 casais decidiram por ter Jesus como centro de 
seu casamento.
• 30 igrejas irmãs nos apoiaram neste ECC.

Transformação de visitante em equipante
Neste ECC tivemos o privilégio de ter a presença do 
Presbítero Emérito da IPVM, Sr. Daniel de Lima, que 
serve ao Senhor como presbítero há 56 anos e é ca-
sado com Sra. Cleibi há 66 anos. O seu testemunho 
de vida conjugal serviu de exemplo a todos nós e, 
principalmente aos jovens casais presentes, pois, a 
vida com Cristo é uma vitória constante, não obstan-
te às aparentes derrotas. A Equipe do ECC agradece 
a todos que nos sustentaram com as suas orações.

CANTATA DA RESSURREIÇÃO
No próximo domingo, dia 21, o Coro IPVM e a Or-
questra IPVM convidam a igreja para participar de 
um momento de reflexão acerca do sacrifício de 



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. Mar-
celo convoca a liderança para a apresentação oficial 
do Ministério de Comunicação da igreja. O objetivo é 
alinhar todos os pontos referentes ao funcionamento 
desse novo ministério, tais como, trabalhos solicita-
dos, processos de criação, publicação, prazos e de-
mais questões. Essa apresentação será feita em duas 
oportunidades para que assim todos possam ter 
flexibilidade 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.

EJC IPVM (ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO)
Este é um ministério desenvolvido pelos jovens da 
IPVM com o objetivo de anunciar o amor de Jesus Cris-
to a outros jovens.
Data: 01 e 02 de junho.
Local: Recanto Presbiteriano.
As inscrições estão abertas pelo site: 
www.recantopresbiteriano.com.br
Valor: R$231,00 - em até 3x ou boleto à vista.
Público do evento: jovens solteiros de 18 a 35 anos.

CURSO VIDA PROFISSIONAL
Esta é uma excelente oportunidade de se avaliar e 
crescer profissionalmente. Os próximos encontros 
neste mês serão, nos sábados 13 e 27, às 16h. Márcia 
Ricardino é profissional de coach há mais de 15 anos 
e ministrará um curso de autoestima profissional na 
IPVM, totalmente gratuito. Teremos mais 6 encontros 
com muito conteúdo para sua vida como profissional 
e diversas dicas para você conquistar a sua segurança 
no mercado de trabalho. Aproveite esta oportunidade! 
Convide seus amigos e familiares.

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 barracas. Teremos comidas 
típicas, brincadeiras, música e muita alegria. Reserve na 
sua agenda o sábado 04/5 das 15h às 21h.

Cristo na cruz, mas com a certeza de que Ele ven-
ceu a morte e nos concedeu nova vida. Aleluia! 
Esta é uma excelente oportunidade para chamar 
seus amigos.  A Cantata “Deus o mundo amou” 
será apresentada nos cultos matutino e vesper-
tino.

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

AVISOS
REUNIÃO DO CONSELHO
O Conselho da Igreja está convocado para se reu-
nir nesta segunda-feira, dia 15 às 19h. 

HERANÇA DO SENHOR 
Na manhã d0 dia 6/04/2019 as famílias Petrilli e 
Nishioka, foram abençoadas com a chegada do 
Pedro Nishioka Petrilli. A IPVM parabeniza a Lui-
za pela chegada do irmãozinho, aos pais Rebeca 
e Joca e avós, desejando as mais ricas bênçãos 
sobre esta vida. Deus seja louvado!

CULTO DO BEBÊ
Será realizado no dia 12/5 no culto matutino.  
Neste dia estaremos orando e presenteando com 
uma bíblia os bebês que nasceram em maio/18 
até maio/2019. Mamãe, se você tem interesse em 
participar fale com a Vera Machado (5579-6530) 
e dê seu nome. 

CONCURSO DE POESIAS 
O Ministério Infantil está lançando este concurso, 
cujo tema é: “Minha mãe é um presente de Deus 
para mim”. O objetivo é que as poesias sejam au-
torais das crianças. As 3 melhores serão lidas tam-
bém no culto do Dia das Mães. As poesias devem 
ser entregues para Michele Machado, Carol Ga-
lhardo ou à Coordenação da UCP até o dia 28/4, 
para que tenham tempo hábil de corrigir e esco-
lher as melhores. Vamos participar!

DIA DAS MÃES - ITACI
Maio está chegando e mais uma vez teremos a 
oportunidade de falar do amor de Deus e também 
amenizar o sofrimento de famílias que lutam con-
tra o câncer infantil. O evento será entre 7h e 11h, 
de 09/maio (quinta-feira). Teremos um café da 
manhã, atividades com as crianças, fotos das fa-
mílias, distribuição de presentes para as crianças 
e mães. Teremos, principalmente, uma palavra de 
carinho e oração com as famílias. Contamos com 



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, os ministérios estão entregando 
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.

EMBARQUE/DESEMBARQUE
A Junta Diaconal informa que as vagas em frente a entrada 
do templo são reservadas para facilitar o embarque e de-
sembarque dos irmãos com necessidades especiais, idosos 
e que vêm de táxi. As vagas não são para estacionar e sim 
para embarque e desembarque. 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: 04.138.895/0001-86
Contatos: fone (11) 3207-2139
E-mail: apmt@apmt.org.br site: www.apmt.org.br

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO MAIOR
148. Quais são os pecados proibidos no décimo manda-
mento?
Os pecados proibidos no décimo mandamento são: o des-
contentamento com o nosso estado; a inveja e a tristeza 
pelo bem de nosso próximo, juntamente com todos os de-
sejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que 
lhe pertença. 1Co 10.10; Gl 5.26; Sl 112.9, 10; Rm 7.7; Dt 
5.21; Cl 3.5; Rm 13.9.

VOCÊ TEM PASTOR
Entre em contato com a secretaria da IPVM para que pos-
samos ajudá-lo naquilo que você necessita. 

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

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

ANIVERSARIANTES
Hoje Beatriz Palombarini
 Magali Aquino de Muro
 Luã Alves Ruiz Cláudio
 Raquel Gotardelo Castro  Audebert 
15 Maurício Magliocca Gonçalves

ESCALAS
HOJE  
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Petrilli e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Coro Kids IPVM
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jefer-
son, 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

PRÓXIMO DOMINGO    
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal,  Amauri, Eleusis, Ever-
son, João Baptista, Luiz Eduardo e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Orquestra IPVM
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, 
Marcio Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quar-
ta-feira, 24.04 – Márcio Ferreira)

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

 Vanessa da Souza Cruz Cavalcante
 José da Silva Loures Junior
16 Lara Sofia Zanuzzo
 Ligia Bueno de Camargo
 Liana Pereira Gonçalves
 Douglas Ferreira Luz
 Gustavo Branco Lopes Petrilli
 Raphael Di Loreto Sanchez Sella
17 José de Oliveira
 Iloíde Marques Cordeiro
 Bernardo Gomes Medeiros
18 Jessé Botaro
 Matheus Simões da Costa
 Antonio Sergio Buzzi
19 Francisco  Panzolini
 Fábio Alves Maranesi
 Maria Aparecida Nicolino
20 Eduarda Queiroga Soldera
 Therezinha Salermo Pereira



 Com quem você gostaria de passar seus últimos momentos de vida? Eu gostaria 
de passar com a minha esposa e meus filhos, meus pais, meus irmãos, com a igreja que pas-
toreio, ou seja, ao lado de pessoas que amo. Me sinto bem e acredito que de alguma forma 
também faço bem a elas. Creio que você não pense tão diferente disso.
 Jesus não teve essa oportunidade. Seus últimos momentos foram na companhia de 
algozes, inimigos, opositores, torturadores. Até mesmo aqueles que tinham intimidade e nu-
triam um relacionamento com Ele, tiveram atitudes bem opostas às expectativas humanas. 
Por exemplo, Judas o traiu, Pedro o negou, quase todos os discípulos o abandonaram, ficando 
somente sua mãe e outras poucas pessoas.
 Voltando um pouco no tempo, alguns dias antes de sua morte, Jesus conversando 
com seus discípulos, já os preparava para este momento. Esta preparação estava sendo feita 
com o intuito de trazer para eles, e para nós, algumas promessas que aconteceriam com a 
sua morte e também ressurreição. No evangelho, registrado por João, no capítulo 14, ele faz 
a primeira promessa de sua morte e ressurreição. Ele nos promete uma nova morada (v.1-6). 
Jesus diz isso, porque Ele enxerga a necessidade dos apóstolos que estavam com muito medo 
da morte. Por isso, nesse tempo do calendário cristão, que entramos na semana em que Cris-
to celebrou a última páscoa, e nós celebramos a Sua ressurreição, é tempo de resgatarmos 
o nosso rumo, o nosso norte, o nosso ponto de referência. Jesus foi preparar morada para 
nós. Um lugar onde não haverá mais medo, insegurança, ansiedade, depressão e síndrome 
do pânico, não haverá mais desemprego, suicídio, divórcio, nem pais enterrarão seus filhos, 
nem filhos sentirão saudade de seus pais, pois Ele está preparando um lugar para nós. Jesus é 
Aquele que conhece todas as nossas necessidades, futuras e presentes e em tempo oportuno, 
reponde a cada uma delas, segundo a vontade do Pai.
 Outra promessa da morte e da ressurreição é o envio de um consolador, versos 16 
a 24. Ele solicita a Deus, outro Consolador, igual a Ele, que vai nos confortar os corações en-
quanto não desfrutamos dessa promessa “in loco”. O Espírito Santo de Deus faz morada em 
nós, trazendo a memória aquilo que nos enche de esperança.
 Mas quem tem direito a essas promessas? O verso 21 nos diz, “aquele que me ama”. 
Às vezes, nessa época do ano, somos levados a acreditar que o chocolate é mais importante 
que o sangue, que o bacalhau é mais encantador que a cruz, que o coelho é mais atraente que 
Jesus. Ofuscar a beleza dessa data com esses sofismas é mostrar que talvez não o amamos 
como Ele gostaria. Não negocie a importância da ressurreição, ela é a principal celebração dos 
discípulos e discípulas que amama a Jesus.

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


