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ACONTECE HOJE
SAUDAÇÕES
Com alegria recebemos a visita do Rev. Luiz Henri-
que Portela Faria pastor da Primeira Igreja Presbi-
teriana de Santos. Ele nos conduzirá na meditação 
da Palavra do Senhor nos cultos de hoje.

NOVOS MEMBROS
Ainda no decorrer do culto matutino, o Rev. Gus-
tavo apresentará para a igreja os membros rece-
bidos na IPVM neste primeiro trimestre. Louvado 
seja Deus pela chegada de cada irmão.

EUCARISTIA
Hoje, no culto vespertino, teremos a oportunidade 
de participarmos da Mesa do Senhor. Momento 
de rever nosso compromisso com o Senhor Jesus 
Cristo e renovar nossas esperanças.

ESCOLA BÍBLICA
Venha participar deste momento de crescimento 
na Palavra do Senhor. Para os nossos visitantes 
temos uma classe especial para vocês. As aulas 
começam às 11h.

PARTICIPE
JEJUM E ORAÇÃO
Obedecendo aos ensinamentos da Sagrada Escri-
tura: “Não andeis ansiosos de cousa alguma; em 
tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 
vossas petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças” (Fp. 4:6). Participe nesta terça-
-feira, juntamente com a igreja, deste tempo re-
servado para jejuar e orar.  O jejum será, pelo me-
nos, até ao meio dia.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Continuemos de joelho no chão clamando a Deus 
por nossa nação, amigos e familiares. Junte-se a 
nós todas às terças-feiras, das 12h às 13h para este 
tempo de oração aqui na IPVM. 

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

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
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 segun-
das-feiras, às 14h30. 

UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, retornaremos com mui-
tas brincadeiras e atividades. Todas as crian-
ças até 12 anos estão convidadas. Pais tragam 
seus filhos para 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 11, teremos a Palestra “Pa-
norama bíblico do uso da música: uma luz para a 
atualidade.” com o Rev. Claudio. Não percam nossa 
programação das 14h às 18h e tragam seus amigos!

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as pro-
gramações da mocidade!
11 e 18/05: Encontro da UMP
Não deixei de seguir nossas redes sociais! Face-
book: @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 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

GEA 
Nossa próxima reunião será no dia 18/05 às 19h30. 
Contaremos com a participação da psicóloga Ro-
seli Caldas falando sobre: Reflexo da luz de Cristo, 
e ainda receberemos o quarteto Jade da igreja ba-
tista do Brás  nos conduzindo no louvor.  



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 prele-
tor 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.
ATENÇÃO!! As inscrições já se esgotaram, mas caso 
você queira colocar seu nome na lista de espera, entre 
em contato com o Pb. Ruy: 97685-0352.

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 dese-
ja participar escreva um pequeno texto e envie para o 
e-mail (ledarejane@gmail.com), pelo que ela agradece.

CONFRATERNIZAÇÃO 
No último sábado o Coro IPVM e a Orquestra IPVM es-
tiveram reunidos no Recanto e desfrutaram de delicio-
sos momentos de comunhão em um Pic-nic. Agradece-
mos a Deus pelo tempo precioso que tivemos!

FÉRIAS PASTORAIS
O Rev. Otniel estará ausente por 15 dias em gozo de par-
te de seus dias de férias. Retornará ao trabalho no dia 16. 
Que este seja um período abençoado de descanso familiar. 

CONSELHO MISSIONÁRIO
Amanhã, dia 06 , teremos reunião de oração e pla-
nejamento da  XII Viagem Missionária de 2019. 
Acontecerá às 19h no Salão Isaac de Mesquita.  
O estacionamento da Rua Vergueiro estará aberto.

AVISOS
JUNTA DIACONAL
A Reunião Ordinária será realizada amanhã, às 
19h30 no local de costume. Todos os diáconos em 
atividade estão convocados! 

CULTO DO BEBÊ
Será realizado no próximo domingo, dia 12, no cul-
to matutino. Neste dia estaremos orando e presen-
teando com uma bíblia os bebês que nasceram em 
maio/18 até maio/2019. Mamãe, este é o último 
domingo para dar o seu nome para participar. Fale 
com a Vera Machado (5579-6530).

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 escolher 
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 ma-
nhã, atividades com as crianças, fotos das famílias, 
distribuição de presentes para as crianças e mães. 
Teremos, principalmente, uma palavra de carinho e 
oração com as famílias. Contamos com a participa-
ção 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.

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 



BOLETIM
Os avisos para o boletim devem ser encaminhados para 
boletim@ipvm.org.br

JUNTOS POR UMA NAÇÃO – MOÇAMBIQUE
Participe da 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
151. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam 
alguns pecados mais odiosos do que outros? Alguns pe-
cados se tornam mais agravantes:
1º - Em razão dos ofensores, se forem pessoas de ida-
de mais madura, de maior experiência ou graça; se forem 
eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios, se fo-
rem guias para outros e pessoas cujo exemplo será, pro-
vavelmente, seguido por outros.
Jr 2.8; 1Rs 11.9; 2Sm 12.14; 1Co 5.1; Tg 12.47; Jo 3.10; 2Sm 
12.7-9; Ez 8.11, 12; Rm 2.21, 22, 24; Gl 2.14. 1Jo 5.10; Mt 
21.38, 39; 1Sm 2.25. OBS: 2º, 3º e 4º no próximo boletim.

VOCÊ TEM PASTOR
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos para uma 
conversa, um aconselhamento, uma visita a enfermos 
(hospitalizados ou não). Entre em contato com a secre-
taria da IPVM para que possamos ajudá-lo agendando um 
horário ou visita. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há fichas de pedidos de oração 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, Therezinha Soares 
André e Márcia Lima (esposa do dc. Pedro Rocha).

ANIVERSARIANTES

Hoje Carolina França Claus da Silveira
 Catarina Cecília Machado Anderaos
6 Milka Botaro Rosa A. Francisco
 Katy Regina Peotta Zanini
 Joaquim Vieira Ferreira de Camargo

7 Isabella Santos Miranda
 Giselle Ferreira de Barros
8 Leonardo do Nascimento Pereira
 Leandro Monforte Rocha
 Ariani Neiva Franco
             Débora Ji Hyun Yang
10 Cynthia Bozza Nakamae
 Maria Raimunda S. D. Barba
 Paulo Henrique da Silva Filho
11 Wanderley Marques Bernardo 
 Andres  Granato Aguiar
 Gabriel Marques da Silva
Parabenizamos ao nosso funcionário James 
Willy Cardoso da Silva que faz aniversário hoje!

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

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Luiz Henrique Portela Faria 
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Everson,  
Hothir, Luiz Eduardo, Petrilli, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO    
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Angelo Claus
LOUVOR MUSICAL: Madrigal Maria José Ramos
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jeferson, 
João Batista, Josué Jr. e L.Petrilli Fº (Quarta-feira, 
15.05 – Oflar)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Everson e Petrilli 
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



 Na semana passada, começamos um ciclo de meditações escritas basea-
das no Salmo 107, mostrando a primeira das quatro situações de profunda angústia 
que o povo enfrentou e as maneiras que Deus agiu em favor do Seu povo para os 
livrar da realidade angustiante e aflitiva gerada pela constatação do sofrimento.
 A mesma estrutura dos versos anteriores sustenta a narrativa do Salmo 
nos versos seguintes, revelando no verso 10 a 12 a constatação da tragédia: “10 
Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em 
ferros, 11 por se terem rebelado contra a Palavra de Deus e haverem desprezado o 
conselho do Altíssimo, 12 de modo que lhes abateu com trabalhos o coração — caí-
ram, e não houve quem os socorresse.” O que aconteceu com eles, acontece conos-
co. Quantas vezes somos abatidos, enfrentando angústias que nos aprisionam como 
grilhões da alma? Quantas vezes somos levados às profundezas da desesperança, 
onde nenhuma ação do próximo pode nos ajudar? Foi isso que aconteceu com esse 
povo quando resolveram andar segundo o seu entendimento, desconsiderando a Pa-
lavra de Deus.
 Diante dessa circunstância, fizeram um clamor a Deus: “Então, na sua an-
gústia, clamaram ao SENHOR...” (v.13). 
 E novamente, Ele atendeu o clamor do Seu povo. Vejamos a resposta de 
Deus: “13 ...e ele os livrou das suas tribulações. 14 Tirou-os das trevas e das som-
bras da morte e lhes despedaçou as cadeias.”  Algumas vezes Deus nos livra das 
tribulações, impedindo que elas venham até nós, e nos beneficiando com a alegria 
do livramento. Certamente, isso é maravilhoso! Outras vezes, Deus nos livra nas tri-
bulações, permitindo que sintamos o cheiro da morte andando em Sua sombra, em 
Seu rastro, mesmo sabendo que esse não era o local onde gostaríamos de estar. É 
nesse ambiente que surge o Redentor e o Libertador, nos resgatando e promovendo 
a sua graça na tribulação.
 Qual resposta nós temos a essa ação de Deus, senão celebrar e render gra-
ças ao Senhor: “15 Rendam graças ao SENHOR por sua bondade e por suas maravi-
lhas para com os filhos dos homens!” 
 Lamento e louvor, são duas características presentes em muitos Salmos. 
Elas espelham a nossa vida. Portanto, não permita que seu direito de lamento seja 
tolhido, contudo não se dê ao direito de terminar sua oração dessa forma, mas em 
louvor ao Senhor.

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


