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ACONTECE HOJE
BOAS VINDAS
Nesta manhã, enriquecendo as comemorações de 
aniversário, temos a alegria de receber a visita do 
Rev. Roberto Brasileiro, presidente do Supremo 
Concílio da IPB, que fará a exposição das Escritu-
ras Sagradas. 

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

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Junte-se a nós todas as terças-feiras, das 12h às 
13h, para este tempo de oração aqui na IPVM. 

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: Projeto Ana – mães que oram 
por seus filhos. Nesta quarta-feira às 15h. 

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. 

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, pessoal! Na próxima reunião no dia 1/6, 
teremos um estudo sobre “gravidez e aborto“ a 
partir da visão bíblica desses temas. O estudo será 
ministrado pela Dra. Denise e pelo seminarista Ar-
quimedes. Esperamos por vocês e seus amigos a 
partir das 14h.

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

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 participan-
tes. 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
A coordenação vem desculpar-se com os ir-
mãos pois nos últimos boletins divulgamos os 
preparativos de nosso aniversário, porém em 
virtude de readequação com a agenda da igre-
ja, vamos transferir algumas programações, 
portanto informamos que não haverá encontro 
também no mês de junho, ficando adiada nos-
sa próxima reunião para o mês de julho dia 06.

VIAGEM MISSIONÁRIA
A próxima “Reunião de oração e planejamento 
para XII Viagem Missionária no bairro da Vila 
Mariana” será na terça que vem, dia 28, às 
19h30, no salão Isaac de Mesquita. O estacio-
namento da Rua Vergueiro estará disponível. 
A viagem será realizada no dia 29/6 (sábado), 
para os adultos e crianças e será composta 
das seguintes atividades: evangelismo, aten-
dimento com médicos, dentistas, fisioterapeu-
tas, enfermeiros, corte de cabelo.  Escola bíbli-
ca, brincadeira para as crianças, muito louvor a 
Deus. Palestras e momentos devocionais tam-
bém para adultos. Venha participar conosco.



pois uma vez que as vagas podem se esgotar. 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

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: 
4º - Pelas circunstâncias de tempo e de lugar, se for 
no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, 
imediatamente antes, depois destes ou de outros auxí-
lios para prevenção ou remédio contra tais quedas; se 
em público ou em presença de outros que são capazes 
de ser provocados ou contaminados por essas trans-
gressões. 
Is 22.12-14; Jr 7.10, 11; Ez 23.38; Is 58.3, 4; 1Co 11.20, 21; 
Pv 7.14, 15; Ne 9.13-16; Is 3.9; 1Sm 2.22-24.

VOCÊ TEM PASTOR
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos para 
uma conversa, um aconselhamento, uma visita social 
ou a enfermos (hospitalizados ou não). Entre em conta-
to com a secretaria 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/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 ce-
lular e busque por: IPVila Mariana ou IPVM.

REDES SOCIAIS
Você já acompanha os nossos canais no Instagram 

AVISOS
REUNIÃO DO CONSELHO
O Conselho se reunirá amanhã, dia 27, às 19h para 
a reunião de oração e às 20h para a reunião admi-
nistrativa.

JUNTA DIACONAL   
MORDOMIA: Mordomia cristã é o manejo respon-
sável dos recursos do reino de Deus que foram 
confiados a uma pessoa ou a um grupo. 
Nossa Junta Diaconal faz este trabalho. Se alguém 
se aproximar do irmão solicitando auxílio, encami-
nhe-o aos Diáconos, pois estes têm capacidade 
para verificar e atender, dentro das possibilidades. 
Deixe que o auxílio, seja financeiro, seja alimen-
tação etc, fique a critério de nossos Diáconos, os 
quais agradecem a cooperação.

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
Comunicação – comunicacao@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)
Acontecerá no próximo fim de semana, 01 e 02 
de junho no Recanto. Este é um ministério desen-
volvido pelos jovens da IPVM com o objetivo de 
anunciar o amor de Jesus Cristo a outros jovens. 
Estejamos desde já intercedendo por mais esta 
oportunidade de anunciar o amor de Cristo e sua 
salvação.

TEMPORADA DE INVERNO
Faça já a inscrição do seu filho. Não deixe para de-



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, doentes e seus 
familiares: Marlene Caruso, Alfredo Tocci, Cora Lima, 
Rogério Volpe, Márcia Lima (esposa do dc. Pedro Ro-
cha) e Dirce Fontes.

ANIVERSARIANTES

Hoje Josué Xavier de Gusmão
 Rafael Spinola Cambraia
30 Matheus Siqueira Rodrigues
 Haline Honório Bannitz Guimarães
31 Talita Raquel de Paulo Nunes Ferreira
 Elizabeth Luchesi Simões
1/6 Élvio Gresenberg Rocha
 Lucas Lourenço Pinto Conte
 Karlo Faria Nunes

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

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: João Baptista e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Giddalthy, Kesley, Leonar-
do Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas e Paulo (Quarta-
-feira, 05.06 – Renato) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha

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

PRESBÍTEROS: Aderbal, Angelo Claus, Eleusis, 
Everson, Hothir, Luiz Eduardo, Petrilli, Silas 
e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro e Grupo IPVM



 Hoje comemoramos 77 anos de organização, uma data muito especial, que 
está sendo celebrada com louvor e gratidão a Deus por tudo aquilo que a IPVM tem 
representado para seus membros. Um lugar de adoração, ensino, comunhão e louvor 
ao Senhor. Como já se passaram tantos anos de sua organização, você tem ideia de 
como era o Brasil e o mundo no ano em que a IPVM foi organizada? Afinal, de que isso 
importa? Talvez pra nós, apenas um conhecimento dos desafios que a igreja enfrentou 
em seu nascedouro, mas para os seus primeiros membros, o contexto foi uma prensa 
que formou muito do que a igreja é hoje.
 Em 1942, nasce a IPVM, organizada no dia 31 de maio. Neste mesmo ano, o 
mundo vivia a efervescente 2ª Guerra mundial. O Brasil, envolvido nesse conflito, ten-
do neste mesmo mês de maio, o primeiro navio brasileiro, o Comandante Lira, atacado 
por um submarino Italiano, o Barbarigo, que causou a morte de dois tripulantes. Neste 
mesmo ano, o Brasil declara estado de guerra em todo o território nacional, rompendo 
com os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), fazendo parte agora dos Aliados, na 
luta contra o Hitler e seu exército.
 Todo esse contexto de guerra é importante, porque define a resistência que 
esta igreja sempre teve ao longo dos anos. Com o objetivo de levar uma mensagem de 
paz, ela nasceu justamente num contexto de guerra, que promove para a sociedade os 
sentimentos de incerteza, ansiedade, medo e desesperança. Que força o nascimento 
dessa igreja, o solo era extremamente fértil para a semente do evangelho. Nesse con-
texto, Deus usou imensamente a IPVM para ser na cidade de São Paulo, uma voz que 
anunciou e anuncia as “Boas Novas da Salvação”. Esse termo boas novas, é militar, ele 
era utilizado quando alguém era enviado à nação que estava em guerra para dizer ao 
Rei que o seu exército havia vencido.
 IPVM, você foi plantada neste lugar com este objetivo e o tem cumprido fiel-
mente nesses 77 anos. O contexto de guerra não existe mais, contudo ele esculpiu em 
nós a resistência da fidelidade do ensino da Escritura. Que Deus nos abençoe pelos 
próximos anos, no cumprimento da nossa Missão. Parabéns Igreja Presbiteriana de 
Vila Mariana.

 P.S. Naquele mesmo ano, a título de curiosidade, nasceram muitos músicos 
famosos Paul McCartney, Barbra Streisand, Gilberto Gil, Clara Nunes, Caetanos Velo-
so, Tim Maia e Jimi Hendrix. Apenas para dizer, que pela graça de Deus, também nesse 
mesmo ano, nasce uma igreja que ama a música e a usa para glorificar a Deus.

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


