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ACONTECE HOJE
BOAS VINDAS
Hoje contamos com a grata presença do nosso 
amado irmão Rev. Rosther Guimarães enrique-
cendo nossas comemorações de aniversário. É um 
grande prazer e privilégio tê-lo como ministro da 
Palavra de Deus aos nossos corações, nos cultos 
da manhã e da noite. Agradecemos sua vinda!

EUCARISTIA
Nesta manhã, a mesa do Senhor será servida para 
a comunhão e edificação do povo de Deus. Partici-
pemos deste meio de graça com nossos corações 
devidamente preparados.

ESCOLA BÍBLICA
As aulas começam às 11h. Pedimos aos alunos que 
se dirijam para suas classes pontualmente para 
melhor aproveitamento do curso. Preparamos uma 
classe especial para os visitantes. Nossos diáconos 
poderão encaminhá-lo até esta classe.

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

ESTUDO BÍBLICO
Convidamos você a estar conosco todas as quar-
tas-feiras, às 20h, para um tempo de louvor a 
Deus, estudo da Palavra e oração. 

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Venha passar uma tarde conosco. Sua ajuda será 
bem vinda. 
• 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.
• Reunião de Oração: Todas as quartas às 15h. 

UCP (CRIANÇAS)
Nossas atividades acontecem aos sábados a partir 
das 10h. Pais, contamos com sua ajuda para tra-
zerem as crianças. Mais informações falar com a 
Duda e Alê (WhatsApp – 11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Atenção Galera! Próximo fim de semana teremos 
o nosso AcampaDentro com início na sexta dia 24 
às 19h e encerramento no sábado dia 25 às 7h. 
Valor da Inscrição: R$15,00. É necessária auto-
rização assinada pelo responsável. A inscrição e 
a autorização devem ser entregues na recepção 
do AcampaDentro no dia do evento. Disponibili-
zaremos a ficha de autorização em nossas redes 
sociais e nos grupos de WhattsApp, ou procure 
alguém da diretoria da UPA ou nossos coordena-
dores Marcio e Gisele (99947-3028). Não percam! 
Tragam seus amigos! Até sexta!

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Próxima pro-
gramação será no dia 25/05. Sigam as nossas re-
des sociais Facebook: @ipvmump e Instagram: @
umpipvm e fiquem por dentro da programação.

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 (GRUPO DE EDIFICAÇÃO E AMIZADE)
Sábado que vem (dia 25) teremos nossa reunião 
aqui na igreja às 19h30. Estará conosco a psicólo-
ga Roseli Caldas falando sobre: Reflexo da luz de 
Cristo. Participação no louvor: Quarteto Jade da 
Igreja Batista do Brás.

GERAÇÃO DE OURO
No próximo mês estaremos em festa comemo-
rando mais um ano de atividades do nosso mi-
nistério. Vamos juntos festejar nosso aniversário. 
Você não pode perder! Aguarde mais informações 
nos próximos boletins. 



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.

TEMPORADA DE INVERNO
Faça já a inscrição do seu filho. Aproveite as condições 
especiais de pagamento.

• Acampamento Turma P (03-06/jul) (crianças de 5 a 
8 anos)
07/05 até 09/06 - R$ 525,00 - 3x R$ 175,00

• Acampamento Turma M (07-13/jul) (crianças de 9 a 
12 anos)
07/05 até 09/06 - R$ 825,00 - 3x R$ 275,00

• Acampamento Turma G (14-20/jul) (adolescentes de 
13 a 17 anos)
07/05 até 09/06 - R$ 825,00 - 3x R$ 275,00

AUTORIZAÇÃO
Este ano desenvolveremos vídeos com nossas crianças 
e adolescentes a fim de serem utilizados em nossos cul-
tos e redes sociais. O objetivo é utilizar estes recursos 
para a glória do Senhor e a edificação da Igreja. Para 
tanto, os ministérios estão entregando aos responsá-
veis um documento para Autorização de Uso de Ima-
gem e Som. 

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
151. Quais são as circunstâncias agravantes que tor-
nam alguns pecados mais odiosos do que outros? Al-
guns pecados se tornam mais agravantes: 
3º - Pela sua natureza e qualidade de ofensa, se for con-
tra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamen-
tos, se contiver em si muitos pecados; se for concebida 
não só no coração, mas manifestar-se em palavras e 
ações, escandalizar a outrem e não admitir reparo al-
gum; se for contra os meios, misericórdias, juízos, luz 
da natureza, convicção da consciência, admoestação 
pública ou particular, censuras da igreja, punições civis; 
se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, 
votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens; se for 
feita deliberada, voluntária, presunçosa, imprudente, 
jactanciosa, maliciosa, frequente, e obstinadamente, 
com displicência, persistência, reincidência, depois do 

CONSELHO MISSIONÁRIO
A próxima “Reunião de oração e planejamento para 
XII Viagem Missionária no bairro da Vila Mariana” 
será no dia 28/05, às 19h30, no salão Isaac de Mes-
quita. O estacionamento da Rua Vergueiro estará 
disponível.

AVISOS
IPVM 77 ANOS
Maio é o mês de aniversário da IPVM, um perío-
do de celebrações como gratidão ao Senhor Jesus 
por tantas bênçãos. No próximo domingo, no cul-
to da manhã, teremos a alegria de receber a visita 
do Rev. Roberto Brasileiro, presidente do Supremo 
Concílio da IPB, que fará a exposição das Escritu-
ras Sagradas. Não perca!

NOTA DE FALECIMENTO
Informamos que o pai da nossa querida irmã Gise-
le Cossani, José Matos da Silva, faleceu no sába-
do passado. Oremos para que a graça e a paz do 
Senhor esteja com a família nesse período de luto.

NOVOS E-MAILS
A partir desta semana você pode encaminhar suas 
mensagens para os seguintes endereços:
• Rev. Gustavo Bacha - revgustavo@ipvm.org.br
• Rev. Marcelo Gomes - revmarcelo@ipvm.org.br
• Rev. Otniel Barbosa - revotniel@ipvm.org.br
• Administração da IPVM (aos cuidados do dc. Eve-
rardo) - adm@ipvm.org.br
• Tesouraria - tesouraria@ipvm.org.br
• Boletim -  boletim@ipvm.org.br

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA
Faça já a sua inscrição na tesouraria. O pagamento 
pode ser divido 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.



arrependimento. Ez 20.12, 13; Cl 3.5; Mq 2.1, 2; Rm 2.23, 
24; Pv 6.32-35; Mt 11.21-24; Dt 32.6; Jr 5.13; Rm 1.20, 21; 
Pv 29.1; Rm 13.1-5; Sl 78.34, 36, 37; Jr 42.20-22; Sl 36.4; 
Nm 15.30; Ez 35.5, 6; Nm 14.22, 23; Zc 7.11, 12; Pv 2.14; Jr 
9.3, 5; 2Pe 2.20, 21; Hb 6.4, 6.

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. 

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/ser-
moes-e-mensagens/
 
APLICATIVO IPVM
Tenha acesso aos nossos sermões, cultos ao vivo, Boletins 
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 celular e bus-
que por: IPVila Mariana ou IPVM.

REDES SOCIAIS
Você já acompanha os nossos canais no Instagram e 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, doentes e seus fa-
miliares: Marlene Caruso, Alfredo Tocci, Cora Lima, Zoraide 
e Rogério Volpe e Márcia Lima (esposa do dc. Pedro Rocha).

ANIVERSARIANTES

Hoje Bruno Araújo Coelho
20 Vitória Nunes de Jesus
 Sandralee Hernández Pedrosa
 Davi A. Moreira Amorim
21 Edson Aparecido de Baptista
 Selma Maria Alves Paschoal
 Caroline Ribeiro Monastério
 Danielle Ribeiro Santos
22 Murilo Santos de Oliveira
 Antônio Carlos P. S. Amorim

24 Matheus de Oliveira Rodrigues Lima
 Érika Villas Boas P.R.G. de Camargo
25 Flávia Fuini Pessa Miyazaki

ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Rosther Guimarães
PRESBÍTEROS: Aderbal, Angelo Claus, Eleusis, Ever-
son, João Baptista, Luiz Eduardo, Hothir, Petrilli   
e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, Mar-
cio Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quarta-feira, 
22.05 – Paulo) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Rosther Guimarães
LOUVOR MUSICAL: UMP IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Roberto Brasileiro
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM e Orquestra IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Marcelo, 
Oflar Simões, Sérgio, Thales e Thiago (Quarta-fei-
ra, 29.05 – Renato) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral 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

ANOTAÇÕES



 Dando continuidade na série de reflexões no Salmo 107, nesta semana ve-
remos os versos 17 a 22, sustentando a mesma estrutura dos dois blocos anteriores, 
versos 4 a 9, bloco 1 e versos 10 a 16, bloco 2. O objetivo desses textos em série é 
mostrar a maneira que Deus responde ao seu povo diante de situações em que a an-
gústia tomou conta deles. Em todos esses blocos contidos no salmo 107, a angústia é 
provocada pelas atitudes errôneas dos próprios homens e mesmo assim o Senhor lhes 
responde.
 Nestes versículos o motivo da sua angústia está relacionado com a trans-
gressão que foi cometida. Essa palavra é a caracterização mais fiel ao sentido original 
do pecado. Ela significa que o homem foi além daquilo que ele deveria, não no sentido 
empreendedor, mas no sentido devastador de não respeitar as fronteiras espirituais e 
morais dadas por Deus. O outro motivo da constatação da angústia é a iniquidade, a 
maldade que reside intrinsecamente em nosso coração e que nos torna pecadores por 
natureza. Esse nível de influência do pecado foi tamanho, que provocou adoecimento 
da alma e os fez perder completamente a fome, levando-os as portas da morte.
 19 “Então, na sua angústia, clamaram ao SENHOR,” Essa repetição por 3 
vezes neste salmo enfatiza a importância do clamor a Deus diante da angústia. Mes-
mo que ela tenha sido provocada por nossas atitudes, transgressões e iniquidades. 
Diferente de nós Deus não nos atribui valor por aquilo que fazemos de bom ou de ruim, 
nosso valor foi atribuído por Jesus, e é nessa perspectiva que Deus se relaciona conos-
co. E mais uma vez, vemos a sua reposta: 19 “e ele os livrou das suas tribulações. 20 
Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal.” É graça sobre 
graça, sem medida, sem fim, sem merecimento. Seu livramento veio, expurgando toda 
a tribulação, sua palavra nos curou e nos livrou da morte. É exatamente o que o Novo 
Testamento diz a cerca de Jesus, “o Verbo se fez carne e habitou entre nós”.
 Qual a resposta que podemos dar ao Senhor? O próprio Salmo nos dá a orien-
tação. “Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas”.  
Gratidão é ensinada, não é inata. Pela terceira vez também, o salmista enfatiza a im-
portância da gratidão no relacionamento com Deus. E no verso 22, ele traz uma outra 
perspectiva da gratidão, o salmista fala de sacrifícios de ações de graças. Na lingua-
gem sacrifical do Antigo Testamento, todo sacrifício tinha o sentido de remir e não 
de agradecer. Pois o sacrifício para a remissão é movido pela culpa e o sacrifício de 
gratidão é movido pela devoção.
 Não atravesse pela angústia na solidão, clame ao Senhor e ele te responderá.

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


