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ACONTECE HOJE
ESCOLA BÍBLICA
Nossas aulas começam às 11h. Aproveite esta 
oportunidade de crescer em conhecimento da 
Palavra de Deus e na comunhão com outros ir-
mãos. 

AÇÃO DE GRAÇAS
Hoje, por ocasião do culto vespertino, teremos 
um momento de gratidão a Deus quando o Diác. 
Mauro e Valéria Torrente virão render graças ao 
Senhor pelos seus 25 anos de abençoada união 
conjugal e os frutos dela.  

PARTICIPE
JEJUM E ORAÇÃO
Oração e jejum é um momento que escolhemos 
em nos abster, por um curto período de tempo, das 
coisas boas e normais, tais como comida e bebida, 
para que possamos então gozar de um tempo de 
comunhão com o Senhor sem nenhum interrom-
pimento. Toda a 1ª terça-feira de cada mês, temos 
a oportunidade e o privilégio de participarmos de 
um período pela manhã de Jejum e Oração.

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)
• Não tem plenária em julho.
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 desape-
gar de algumas roupas e ajudar os necessitados?
• Madrigal - Os ensaios acontecem todas as se-
gundas-feiras, às 14h30.
• Reunião de Oração - A SAF se reúne toda quar-
ta-feira, às 15h, no Salão Isaac de Mesquita.
• Reunião Departamental do Dia da Amizade será 
no dia 31/07 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)
Encerramos as atividades do primeiro semestre 
e retornaremos no início de agosto, cheios de no-
vidades, muitas brincadeiras e atividades. Para 
contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp – 
11-99748-3976).
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, 
e ainda quando for velho, não se desviará dele.” 
Prov. 22:6

UPA (ADOLESCENTES)
Estamos de férias e retornaremos em AGOSTO. 
Em julho, podemos nos encontrar no RECANTO 
PRESBITERIANO. Informações e inscrições no 
site http://www.recantopresbiteriano.com.br/
  
UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as pro-
gramações da mocidade!
29/06: Foi o encerramento da UMP do Semestre 
- Viagem Missionária.
Em julho estaremos de férias! Alguns de nos-
sos jovens estarão na temporada cuidando de 
crianças e adolescentes. Então vamos orar pelos 
acampantes e pela equipe!
Voltaremos com as reuniões da UMP no dia 3 de 
agosto! 
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

GERAÇÃO DE OURO
Vamos nos encontrar no próximo sábado, às 15h, 
para uma tarde maravilhosa. Teremos o “Festival 
de Inverno” com caldos e sopas, e você poderá 
participar trazendo um prato de salgado ou doce. 



CURSO DE INFORMÁTICA
Dia 15/06 encerramos nosso curso de informática 
da “Turma Iniciante 1” e gostaríamos de agradecer a 
toda equipe que colaborou nesse semestre. Aprovei-
tamos para informar os novos cursos no 2º semestre 
e que as inscrições serão com o Dc. Everardo.

Turma Iniciante 1: sábados das 9h, às 10h30.
Turma Iniciante 2: sábados das 11h, às 12h30.

Você que gostaria de ter essa benção de fazer parte 
da equipe, fale com o Dc. Everardo (11) 97404-4071

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

• 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) (adolescentes 
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 ado-
lescentes. 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 CATECISMO 
MAIOR
156. A palavra de Deus deve ser lida por todos?
Embora não seja permitido a todos lerem a Palavra 
publicamente à congregação, contudo os homens de 
todas as condições têm obrigação de lê-la em parti-
cular para si mesmos e com as suas famílias, e para 
este fim as Santas Escrituras devem ser traduzidas 
das línguas originais para as línguas vulgares. Dt 
17.18, 19; Is 34.16; Dt 6.6, 7; Sl 78.5, 6; 1Co 14.18, 19.

ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos para 
uma conversa, um aconselhamento, uma visita so-
cial ou a enfermos (hospitalizados ou não). Entre em 
contato com a secretaria da IPVM para que possa-
mos ajudá-lo agendando um horário ou visita. 

CULTOS NA INTERNET
Para os cultos ao vivo acesse o endereço: www.

Adquira seu convite com nossos coordenado-
res no Cantinho Cultural.

VIAGEM MISSIONÁRIA 
Este ano a XII Viagem Missionária IPVM foi 
realizada no bairro da Vila Mariana. Ontem, 
realizamos diversas atividades evangelísticas 
para os adultos e crianças, como: Evangelismo, 
orientação de saúde com médicos, dentistas, 
fisioterapeutas e enfermeiros, corte de cabelo, 
escola bíblica, brincadeiras para as crianças, 
palestras sobre drogas e orientação profissio-
nal, orientação jurídica e bazar da SAF. Também 
tivemos momentos devocionais e aconselha-
mentos para adultos, coros cantando, teatro de 
farol. Foram distribuídos seis mil convites im-
pressos, fora a mídia no Facebook, Instagram 
e outros. Este trabalho envolveu uma equipe 
de mais de 200 membros da IPVM que traba-
lharam em diversas áreas como: distribuição 
de convites no bairro e em escolas, recepção, 
evangelismo pessoal, propaganda com bike no 
dia, cozinha, faxina, nos atendimentos citados 
acima, segurança e louvores. Agradecemos e 
louvamos a Deus pelo engajamento da igreja 
nesta Sua obra.

AVISOS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Igreja está convocada para se reunir em AS-
SEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA para aprovação 
do Novo Estatuto, em face do atual ser de 1968 
e estar desatualizado. Será realizada em pri-
meira convocação no dia 21 de julho de 2019 e, 
não havendo quorum, em segunda convocação 
no dia 28 de julho de 2019, ambas às 10h30. 
Está disponibilizado no site da IPVM e no apli-
cativo o link da edição do Novo Estatuto. Aces-
se: www.ipvm.org.br/estatuto

JUNTA DIACONAL
REUNIÃO ORDINÁRIA: Será realizada amanhã, 
às 19h30 no local de costume. Todos os diáco-
nos em atividade estão convocados! 

EBF  ITAPEVA
Estamos formando equipe para participar das 
atividades da Escola Bíblica de Férias em Ita-
peva (Minas Gerais), nos dias 27 e 28 de julho 
(sábado e domingo).   Os interessados devem 
procurar pessoalmente o Presbítero Hothir.



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), ví-
deos, 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.

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, Daniel Soo e  Custodio Pinto Sampaio Jr.

ANIVERSARIANTES

Hoje Archibald Scott Neto
 Bernardo Queiroga Soldera
1/7 Mariana Romeo Henriquez
 Laura Emerick Mendes
 Jorge Maranesi Júnior
2 Maria Luiza da Silveira Rezende
 Benjamim Martinello Gomes da Silva
 Humberto Luiz Ferreira
3 Elizabeth Gomes de Oliveira Mota
 Cristiane de Oliveira
4 Benedito Alves de Almeida
5 Andrea Loiola Campos
 Marco Aurélio Moreira Caruso
6 Paulo André A. Mendes
 Michel Franciscus Rosa Cavalle Chaves

ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
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: Angelo Claus e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, Marcio 
Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quarta-feira, 03.07 
– Thales)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Hothir e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Coro Kids e Orquestra IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Claudio Cardozo
PRESBÍTEROS: João Baptista e Hothir
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Giddalthy, Kesley, 
Leonardo Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas e Paulo 
(Quarta-feira, 10.07 – Thales) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Eleusis, Ever-
son, Hothir, Luiz Eduardo, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional



 O mundo é um lugar árido, onde muitos têm passado sede. Alguns 
morrem secos, outros entram em desespero e passam a beber a lama do pe-
cado como se fosse água potável. A sequidão espiritual da nossa sociedade 
já deixou de ser só evidente e há muito tempo passou até a nos confrontar, a 
nos provocar e em alguns casos, até a nos influenciar. Devemos lutar contra a 
sequidão do espírito ao mesmo tempo em que regamos com vida os campos 
que estão mortos.
 Cada cristão é um pequeno Cristo. Cada um de nós tem a missão de 
levar e dar a verdadeira Água viva, que é Jesus, para os que têm sede.  Essa é 
uma missão geralmente árdua. Exige esforço para carregar a responsabilidade 
de oferecer a salvação aos que perecem no deserto. 
 Por vezes, nós que vivemos no oásis de Deus, nos sentimos confortá-
veis demais e deixamos de compartilhar com os que estão de fora no deser-
to, a preciosa Água da vida. Sim, nós podemos saciar os que têm sede com 
o evangelho da salvação. Jesus nos comissionou para isso. É nosso dever e 
também privilégio! Você está fazendo a sua parte? Há quanto tempo você tem 
terceirizado a sua responsabilidade?
 Ontem, 29/6, mais de 200 irmãos da IPVM estiveram reunidos em 
diversas ações na Viagem Missionária que realizamos no bairro de Vila Maria-
na. O evangelho foi pregado e a expressão do amor de Deus foi demonstrada 
com muitas ações sociais e de acolhimento. Louvamos ao Senhor Jesus pelo 
privilégio de servi-lo dessa forma e permaneceremos orando pelos frutos que 
o Santo Espírito nos trará segundo a Sua vontade.
 Para todos os irmãos e irmãs que participaram e especialmente os 
que não puderam participar da ação missionária do sábado, queremos incen-
tivá-los a continuar com a missão, ou melhor, com a sua responsabilidade de 
anunciar o perdão de Deus em Jesus Cristo, alcançando pessoas ao seu redor, 
na sua família, no seu trabalho e no seu círculo de amizade. Eis aí o seu maior 
ato de amor para com o próximo, anunciar o amor do Pai por meio da vida do 
Filho. Que Deus te abençoe nessa missão!

Sem. Arquimedes Oliveira
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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


