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ACONTECE HOJE
ORDENAÇÃO E INVESTIDURA DE DIÁCONOS
Hoje, no decorrer do culto matutino, teremos um 
momento reservado para a ordenação e investi-
dura dos diáconos eleitos em 18/03/2019, a sa-
ber:  eleitos  Thales Temerloglou de Abreu e Thiago 
Carvalho Chueiri, e releitos os diáconos Renato de 
Jesus Vasconcellos, João Batista Paschoal e Marco 
Aurélio Moreira Caruso. 

EBD (ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL)
Horário de início das aulas é às 11h. Para os nossos 
visitantes temos uma classe de boas-vindas! 

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. 
• Oficina de Costura e Celeiro do amor - Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h.
• Madrigal - Os ensaios acontecem todas as se-
gundas-feiras, às 14h30. 

UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, diante dos preparativos da 
festa Caipira, não teremos as atividades na UCP 
. Convidamos a todos a participar da festa a partir 
das 17h e vai até à 21h.
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, 
e ainda quando for velho, não se desviará dele.”  
Prov. 22:6

UPA (ADOLESCENTES)
Atenção, pessoal! Não teremos nosso encontro no 
dia 4, pois participaremos da festa caipira com a 
Barraca da Pizza!!! Todos estão convidados! A festa 
será das 17h às 21h.  Mais informações com nossos 
coordenadores Márcio e Gisele (99947-3028).

UMP (JOVENS)
UMP - Encontros aos sábados, às 18h30. Confira 

as programações da mocidade!
04/05: Festa Caipira 
11/05: Encontro da UMP

Não deixei de seguir nossas redes sociais! 
Facebook: @ipvmump
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 19h (quinzenal).
Líder: Sem. Arquimedes Oliveira
Local: Sempre na casa de um dos participantes. 
Entre em contato para saber onde será a próxima 
reunião: (11) 98394-1444. 

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

GERAÇÃO DE OURO
No próximo mês, estaremos em festa. Vamos co-
memorar mais um ano de atividades do nosso mi-
nistério. Queremos celebrar mais um aniversário 
junto com você. Não perca! Aguarde mais informa-
ções nos próximos boletins. 

AVISOS
FESTA CAIPIRA
Está chegando o dia! Comidas típicas, brincadei-
ras, música e o tão aguardado show de talentos. 
Um evento de comunhão para toda a IPVM. Não 
perca! Todos os departamentos estarão envolvidos 
com as barracas, servindo e se divertindo. Reserve 
na sua agenda: próximo sábado, das 17h às 21h.

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



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

MEMÓRIAS NO PAPEL
Lêda, esposa do Rev. Eudes, está escrevendo um livro 
sobre o ministério do pastor, incluindo um capítulo 
com depoimentos de amigos e familiares. Se você de-
seja participar escreva um pequeno texto e envie para 
o e-mail ledarejane@gmail.com pelo que ela agradece.

EMBARQUE/DESEMBARQUE
Insistimos na informação que estas vagas em frente à 
entrada do Templo NÃO são para estacionar. Estacio-
nando neste local você estará prejudicando o embarque 
e desembarque dos irmãos com necessidades especiais, 
idosos e que vêm de táxi. Chegue mais cedo e utilize a 
quadra e o estacionamento na lateral da igreja.

BOLETIM
Os e-mails com os avisos devem ser encaminhados 
para boletim@ipvm.org.br

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
150. São todas as transgressões da lei de Deus igual-
mente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Todas 
as transgressões da lei de Deus não são igualmente 
odiosas; mas alguns pecados em si mesmos, e em ra-
zão de diversas circunstâncias agravantes, são mais 
odiosos à vista de Deus do que outros.
Hb 2.2, 3; Ed 9.14; Sl 78.17, 32, 56.

VOCÊ TEM PASTOR
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos para 
uma conversa, um aconselhamento, uma visita a enfer-
mos (hospitalizados ou não). Entre em contato com a 

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 
autorais das crianças. As 3 melhores serão lidas 
também no culto do Dia das Mães. As poesias de-
vem ser entregues para Michele Machado, Carol 
Galhardo 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 a 
participação dos irmãos e colaboração na compra 
dos Kits (no valor de R$ 30,00). Procure os diáco-
nos ao lado do Cantinho Cultural para inscrições 
e doações.

BAZAR 
Nossa irmã Maria Lúcia Aguiar estará promovendo 
o bazar do Dia das Mães nos dias 10 e 11 de maio, 
na Rua Mairinque nº 299 – V. Mariana. Parte da 
verba será direcionada para as obras assistenciais 
da SAF da IPVM. Venha e traga suas amigas!

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
Faça já a sua inscrição e divida o pagamento em 4x.
Data: 20 a 23 de junho
Local: Recanto Presbiteriano
Valor: R$330,00
Participação especial do Pr. Hélder Cardin como 
preletor e do Tiago Vianna no louvor.

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 
Cristo 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.



secretaria da IPVM para que possamos ajudá-lo agen-
dando um horário ou visita. 

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/
 
APLICATIVO IPVM
Tenha acesso aos nossos sermões, cultos ao vivo, Bo-
letins Dominicais, Bíblia (ARA), hinário (HNC), vídeos, 
eventos, e muito mais. Baixe ou atualize a sua versão. 
Acesse o Google Play ou a App Store através do seu celu-
lar e busque por: IPVila Mariana ou IPVM.

REDES SOCIAIS
Você já acompanha os nossos canais no Instagram como 
no Facebook? Procure por ipvilamariana  nos dois canais 
e curta, compartilhe com seus amigos e familiares. Tem 
muita informação, vídeos e convites. Acesse logo!

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, Zorai-
de Volpe, Haraldo R. Carpinetti e Therezinha Soares André. 

ANIVERSARIANTES

Hoje Oswaldo Boccia Júnior
 Thiago Matheus da Costa
 Hulda Ferreira Blaud
29 Estevan Souza Machado
30 Irma Schreiner Vieira
 Carolini Santini Thomé
1/5 Érica Vieira Coutinho
 Zilfa Braga Ferreira Ledesma
 Sylvio  Campos Neto
 Carlos Eduardo Salun Storto
 Liege Maria de Souza Marucci
2 Karla Mendes de Araujo Gois
 Selma de Souza Piasentin
 João Soldera Galhardo
 Adina Abrahão
 Helena Ferreira Neme
3 Cláudio Henrique S. Fernandes
 Bruno Luiz de Carvalho
4 Guilherme Augusto B. Zduniak
 Henrique Yuji Nakame Uessugui

ESCALAS

ANOTAÇÕES

HOJE  
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Silas e Wanderley 
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Leo-
nardo, Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-
-feira, 01.05 – Marcio Cossani)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Claudio Cardozo 
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: UMP IPVM

PRÓXIMO DOMINGO    
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Luiz Henrique Portela Faria
PRESBÍTEROS: Eleusis e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Giddalthy, Kesley, 
Leonardo Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas e 
Paulo (Quarta-feira, 08.05 – Caruso)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Luiz Henrique Portela Faria
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Eleusis, Elias, 
Everson, Hothir, Luiz Eduardo, 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

 Carla Scapinelli de Oliveira
 Eduardo Lysias Maia Abraão



 Você sabe a diferença entre angústia e ansiedade? A ansiedade lida com 
a possibilidade, ela surge em um ambiente de dúvidas em que as variáveis podem 
levar a resultados desagradáveis e incertos. A angústia é exatamente o contrário, ela 
é a constatação dos cenários desfavoráveis, é a materialização dos medos e de toda 
a ansiedade que havia, ela nasce diante da realidade e dos fatos que até o momento, 
são inalteráveis.
 Diante disso, eu gostaria de iniciar uma ciclo de meditações em formato de 
texto, utilizando este espaço, para buscarmos na palavra de Deus algumas orienta-
ções que podem nos ajudar a lidar com a angústia e como Deus pode transformá-la. 
Para isso, eu usarei o salmo 107, onde encontramos 4 pedidos de ajuda, que surgem 
perante um contexto de angústia e que são marcados pela intervenção divina. Pro-
vavelmente, este salmo tenha sido escrito durante o tempo de exílio e ele é escrito 
utilizando a seguinte estrutura: Constatação da Tragédia / Clamor a Deus / Respos-
ta de Deus / Resposta à ação de Deus.
 Analisando o primeiro pedido de ajuda, encontramos nos versos 4 e 5, a 
constatação da tragédia: “eles andaram errantes nos desertos, por ermos caminhos, 
sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma.” 
De maneira mais explícita, esses versos dizem que o povo estava perdido, sem dire-
ção e sem segurança e isso os causou fome física e enfraquecimento espiritual.
 Ante a esse quadro, fizeram um Clamor a Deus: “Então, na sua angústia, 
clamaram ao SENHOR” (v.6a). Essa atitude, embora pareça óbvia, pois é o que se 
espera do remidos (v.2), ela traz a tona, que essa era a última esperança desse povo.
 E de maneira, não tão surpreendente, vemos a Resposta de Deus: “e ele 
os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem 
à cidade em que habitassem... Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a 
alma faminta.” (v.6b, 7 e 9). E agora, espera-se desse povo uma Resposta a ação de 
Deus: “Rendam graças ao SENHOR por sua bondade e por suas maravilhas para com 
os filhos dos homens!”.
 A angústia é uma constante em muitas vidas, não permita que ela seja o fim 
da história, no salmo ela é o começo de uma intervenção, ela é o fator gerador de cla-
mor, que possibilita experimentarmos a ação de Deus e sermos levados a adorá-lo. 
Está em angústia? Deus transforma a angústia em adoração.

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


