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ACONTECE HOJE
PASTOR CONVIDADO
Sentimos-nos honrados com a presença do Rev. 
Eduardo Nunes, da IP Valinhos, que trará a Pala-
vra de Deus aos nossos corações, nos cultos deste 
domingo, e com a do Rev. Silas Palermo, da 2ª IP 
de Santos, que acompanhará o Coro Cantares e os 
hinos congregacionais no piano.

SANTA EUCARISTIA
“Fazei isto em memória de mim” – Hoje pela ma-
nhã teremos o privilégio de celebrarmos a mesa 
do Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ E BATISMO
No decorrer do culto matutino receberemos os ir-
mãos que cursaram a classe de catecúmenos e que 
foram examinados e aprovados pelo Conselho da 
IPVM, como membros da nossa igreja. Ainda neste 
momento haverá o batismo do menor Bernardo Lu-
pinari de Oliveira, filho do Willian e da Mirela que fo-
ram recebidos, hoje, por Profissão de Fé e Batismo.

ESCOLA BÍBLICA
Aproveite esta oportunidade de crescer em conhe-
cimento da Palavra de Deus e na comunhão com ou-
tros irmãos. As aulas começam às 11h. Pedimos aos 
alunos que se dirijam as suas classes pontualmente 
para melhor aproveitamento do curso. Preparamos 
uma classe especial para os visitantes. Nossos diá-
conos poderão encaminhá-lo até esta classe.

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Junte-se a nós todas as terças-feiras, para este 
tempo abençoado de intercessão. A reunião será 
das 12h às 13h.

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Venha passar uma tarde conosco. 
• Oficina de Costura e Celeiro do amor - Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h.
• DOAÇÕES – O Celeiro está necessitando de 
roupas, agasalhos, sapatos e tênis para adultos e 
crianças, feminino e masculino.  Vamos desapegar 
de algumas roupas e ajudar os necessitados?
• Madrigal - Os ensaios acontecem todas as se-
gundas-feiras, às 14h30.
• Reunião de Oração: Todas as quartas-feiras  
às 15h. 

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

UCP (CRIANÇAS)
Encerrou suas atividades do primeiro semestre 
e retornará no início de agosto, cheio de novi-
dades, muitas brincadeiras e atividades. Para 
contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp – 
11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Ontem encerramos nossas atividades do se-
mestre. Desejamos excelentes férias pra vocês! 
Até agosto! Que a luz de JESUS resplandeça 
sobre sua vida! Pra quem vai para o RECANTO, 
aproveitem a semana naquele pedacinho do céu! 
Que o Senhor JESUS seja sempre glorificado em 
nossa UPA!
  
UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Sigam as 
nossas redes sociais Facebook: @ipvmump e 
Instagram: @umpipvm e fiquem por dentro da 
programação.
Próximas programações da mocidade!
22/06 não haverá encontro (Feriado)

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 próxi-
ma 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
O próximo encontro está marcado para o dia 06 
de julho às 15h. Vamos realizar um “Festival de 
Inverno” com caldos e sopas e você poderá parti-
cipar trazendo um prato de salgado ou doce. Ad-
quira seu convite com nossos coordenadores.



depois! Aproveite as condições especiais de pa-
gamento.

• Acampamento Turma P (03-06/jul) (crianças 
de 5 a 8 anos)
A partir de 10/06 - R$ 570,00 - 3x R$ 190,00
• Acampamento Turma M (07-13/jul) (crianças 
de 9 a 12 anos)
A partir de 10/06- R$ 870,00 - 3x R$ 290,00
• Acampamento Turma G (14-20/jul) (adolescen-
tes de 13 a 17 anos)
A partir de 10/06- R$ 870,00 - 3x R$ 290,00

Bolsas para Temporada
Podemos contar com a sua ajuda? Precisamos 
de bolsas para algumas inscrições de crianças e 
adolescentes. Você pode adotar um acampante 
para a Temporada com uma inscrição total ou 
parcial. Para saber mais fale com o Pb Ruy.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
154. Quais são os meios exteriores pelos quais 
Cristo nos comunica os benefícios de sua me-
diação? Os meios exteriores e ordinários, pelos 
quais Cristo comunica à sua Igreja os benefícios 
de sua mediação, são todas as suas ordenan-
ças, especialmente a Palavra, os Sacramentos 
e a Oração; todas essas ordenanças se tornam 
eficazes aos eleitos em sua salvação. Mt 28.19-
20; At 2.42, 46; 1Tm 4.16; 1Co 1.21; Ef 5.19, 20; 
Ef 6.17, 18. 

ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição dos ir-
mãos para uma conversa, um aconselhamento, 
uma visita social ou a enfermos (hospitalizados 
ou não). Entre em contato 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, 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 busque por: 
IPVila Mariana ou IPVM.

VIAGEM MISSIONÁRIA 
 “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a 
toda criatura” (Marcos 16.15) – é para todos os 
seus discípulos. Este ano a XII Viagem Missio-
nária IPVM será realizada no bairro da Vila Ma-
riana, no dia 29/6, sábado. Será composta das 
seguintes atividades para os adultos e crianças: 
Evangelismo, orientação de saúde com médicos, 
dentistas, fisioterapeutas e enfermeiros, corte 
de cabelo, escola bíblica, brincadeiras para as 
crianças, muito louvor a Deus, palestras e mo-
mentos devocionais também para adultos. Essa 
obra precisa e requer a nossa participação. Ve-
nha participar conosco! Procure o Pb. Petrilli 
para dar o seu nome.

AVISOS
HERANÇA DO SENHOR  
A IPVM parabeniza aos pais Matheus e Raquel 
Almeida Clemente e aos avós “corujas”, que fo-
ram agraciados por Deus com a chegada da pe-
quena Fernanda no dia 06 deste mês. Rendemos 
graças a Deus pela saúde dela e rogamos Suas 
bênçãos sobre sua vida.

REUNIÃO DO CONSELHO
O Conselho está convocado para a reunião que 
acontecerá amanhã, dia 17, às 19h para a reunião 
de oração e às 20h para a reunião administrativa, 
aqui na IPVM.

REV. OTNIEL
Está em gozo de férias desde o dia 10/06, retor-
nando às atividades no dia 20/06. Oremos para 
que o Senhor o guarde e que ele e sua família 
desfrutem desse merecido período de descanso.

3º ENCONTRO DE ORQUESTRAS
No último sábado, a Orquestra IPVM participou 
junto com outras 9 Orquestras de igrejas Pres-
biterianas de São Paulo, de um encontro com 
quase 100 músicos, com muita comunhão e lou-
vor ao nosso Deus. Ano passado o 2º Encontro 
foi na IPVM e este ano o 3º Encontro foi na IP 
Ebenezer, e foi uma benção! Graças a Deus por 
momentos preciosos como esse, e pela possibi-
lidade de louvarmos a Ele por meio da música e 
de nossos instrumentos.

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



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 mui-
ta informação, vídeos e convites. Acesse logo!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho Cul-
tural”. Qualquer que seja a necessidade – enfermida-
de ou não – passe por lá, retire a ficha, preencha os 
dados e entregue na tesouraria.

ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos acamados, doentes e 
seus familiares: Marlene Caruso, Alfredo Tocci, Cora 
Lima, Márcia Lima (esposa do dc. Pedro Rocha), Dirce 
Fontes e Daniel Soo.

ANIVERSARIANTES

Hoje Délio Lima
 Maria de Fátima Pontes Silva
 Maucha da Silva Roque Coelho
 Polyana Leitão do Nascimento
17 Arquimedes Marques Oliveira
 Marisa Trench Trindade Lima
 Liz Maciel Almeida
 Helena Borges
18 Mirian Macedo Marcos
 Zenilda Borges Miranda
19 Bianca Araújo Santos
 Maria Aparecida Alves Ferreira
 Alana Sícoli Machado
 Paula Carvalho Sícoli
 Giovanna Baptista de Souza Ramos
 Thales Temerloglou de Abreu
20 Marcio de Melo Cossani
 Gianne Ribeiro Campos Morbidelli
 Antônio Zduniak
 Nathália Cantuária Ribeiro Sofia
 Elza Ferreira Lima
21 Ana Carolina Santos Oliveira
22 Sílvia Vampre Ferreira Marchetto
 Felipe Soares Forti

ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Amauri, Everson, João 
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ANOTAÇÕES

Baptista, Hothir, Luiz Eduardo, Ruy e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, 
Marcio Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quar-
ta-feira, 19.06 – Sergio) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes
LOUVOR MUSICAL: Coro Jovem

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Luiz Eduardo e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Marcelo, Oflar Simões, Sérgio, Thales e Thiago 
(Quarta-feira, 26.06 – Teófilo) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Amauri e Silas
LOUVOR MUSICAL: Congregacional



 De tempos em tempos ficamos chocados com algumas notícias que 
vemos, lemos ou ouvimos nos meios de comunicação. A notícia que me deixou 
estarrecido foi a do assassinato do menino Rhuan, de 9 anos de idade. Não 
falarei aqui dos métodos e sequências da morte desse menino para poupá-los 
dos detalhes demoníacos desse crime. Comecei esse texto falando desse epi-
sódio, porque ele me tirou da insensibilidade imediatista e variada dos tele-
jornais, vomitando notícias a cada trinta segundos, sem capacidade de digerir 
o assunto e meditar nas orientações da palavra de Deus.
  “Precisamos trazer a memória aquilo que pode nos dar esperança” 
(Lm 3.21). O contexto desse versículo revela que a esperança nasce diante do 
sofrimento, pois o profeta visualiza a queda de Jerusalém e mesmo assim, sa-
bendo desse acontecimento trágico, ele tem a percepção de que a esperança 
reside nas promessas e no caráter de Deus, e isso pode nos dar esperança. 
Essa é a orientação da palavra de Deus, mostrando que a esperança se ali-
menta nas coisas divinas e não humanas, pois são nelas que a esperança é 
plantada e floresce.
  Deus é misericordioso, ao contrário de nós, Ele é. Temos dificuldade 
de invocar misericórdia sobre todas as pessoas. Lutamos contra nosso senso 
de justiça própria que nos faz pecadores, mas Deus é misericordioso. Ele per-
doa, restaura, salva, alcança, renova e justifica. Ah Deus, tenha misericórdia 
de nós!
  Deus é bom e com sua bondade Ele define os limites dessa palavra 
sem necessidade de superlativos. Ele é bom e isso basta. Ele é bom na tota-
lidade desse termo, sem admitir variação. Sua bondade faz com que a espe-
rança tenha alicerce seguro para se apoiar. 
  Deus está no controle. Que conforto é saber que Deus não precisa 
ler jornais, acessar a internet para tomar conhecimento das coisas. Antes de 
tudo, o Senhor permite, segundo a sua vontade, que tudo aconteça. Situações 
boas ou não, mas tudo passa pela triagem da sua vontade.
  Essas características nos dão esperança neste mundo afetado pelo 
pecado, que tenta tragar toda promessa de melhora e exalar que isso é o fim 
da história. Por isso clamamos, Maranata, vem Senhor 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
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

PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Envira-Amazonas - Parceria IPM

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

E-MAILS
Rev. Gustavo Bacha - revgustavo@ipvm.org.br
Rev. Marcelo Gomes - revmarcelo@ipvm.org.br
Rev. Otniel Barbosa - revotniel@ipvm.org.br
Administração - adm@ipvm.org.br (a/c dc. Everardo)
Tesouraria - tesouraria@ipvm.org.br
Whatsapp Tesouraria - (11) 97071-7047
Secretaria – secretaria@ipvm.org.br
Boletim -  boletim@ipvm.org.br
Comunicação – comunicacao@ipvm.org.br

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


