
O texto de 1 Pe 2.9 mostra como é sublime a identidade que temos em Cristo. Deus nos 
chama de geração eleita, conferindo aos Seus filhos uma clara diferenciação no meio 
de outra geração que o Senhor Jesus chamou de perversa e adúltera (Mt 12:39). Somos 
diferentes na forma como conhecemos e nos relacionamos com o único e verdadeiro 
Deus. Somos diferentes como vivemos e enxergamos o mundo. Diferentes na missão e 
no propósito que temos nesta vida.

Deus também nos fez o Seu sacerdócio real. Isso significa que somos chamados ao ser-
viço do Rei dos reis. Chamados a cumprir com Sua missão, a servir no Seu reino, a ser sal, 
a ser luz, a pregar o evangelho na contra-mão do que o mundo pensa. Somos chamados 
a nos negarmos a nós mesmos para seguir Jesus Cristo. 

Qualquer cristianismo que não tenha um caminho estreito para seguir é apenas uma 
falsa religião. Qualquer cristianismo que apenas tenta ser como o mundo é na ilusão de 
atrair mais pessoas para suas fileiras, não é o cristianismo do Cristo.

Somos, em Cristo, uma nação santa. Ministrada pelo Espírito Santo e posta entre as 
outras nações como um farol a fim de iluminar e influenciar. Uma nação que deve ser o 
sal da terra e a luz do mundo, a fim de retardar o apodrecimento moral, ético e espiritual 
da sociedade. Será que é assim que a nação evangélica brasileira se comporta? Será que 
é assim que o seu cristianismo é?

Por fim, e mais importante, somos propriedade exclusiva de Deus e isso exige de nós 
fidelidade irrestrita a Ele. Significa que não podemos ser seduzidos pela cultura, pelo 
entretenimento e pelo modo de pensar da sociedade pós-moderna. Não estamos aqui a 
passeio, estamos aqui a serviço.

Absorver o pensamento anti-cristão que está sempre na moda, faz daquele que o aceita 
um cidadão do mundo, amigo do mundo. Para todos esses, a bíblia diz o seguinte: “Por-
tanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” (Tg 
4.4). Somos diferentes. Somos servos de Jesus. Somos sal e luz do mundo. Somos fiéis 
ao Deus da Bíblia.

No final do versículo de 1 Pe 2.9, somos informados do porque Deus nos constituiu gera-
ção eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de Sua propriedade. É para que sejamos 
proclamadores das virtudes Daquele que nos chamou das trevas para Sua maravilhosa 
luz, a saber o Senhor Jesus Cristo.

Tenha orgulho da sua identidade cristã. Não folgue com as convicções bíblicas. E viva a 
fé cristã genuína.

Sem. Arquimedes Marques 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 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
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ACONTECE HOJE
ESCOLA BÍBLICA
Nossas aulas começam às 11h. Aproveite esta 
oportunidade de crescer em co-nhecimento 
da Palavra de Deus e na comunhão com ou-
tros irmãos.

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.

ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
Ministério que visa abençoar casais e famí-
lias,  promovendo um encontro verdadeiro 
com Cristo e edificando os que já são da fa-
mília da fé.

Todos os casais são bem-vindos, independen-
temente do tempo que estão juntos e quão 
harmoniosa está a sua união.
 
Próximo ECC IPVM:
· Data :  dias 21 e 22.09.19.
· Inscrições:  estão abertas de 14.07 a 

08.09.19 e, as fichas de inscrição podem ser 
solicitadas para:

· Eloiza do Lincoln: (11) 99383-1460 e e-mail 
rochasposito@gmail.com

· Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507; 
E-Mail: aderbal.andrada@uol.com.br

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Venha passar uma tarde conosco.

• Oficina de Costura e Celeiro do amor - 
Acontecem todas as terças-feiras, às 13h.

DOAÇÕES – O Celeiro está necessitando de 
roupas, agasalhos, sapatos e tênis para adul-
tos e crianças, feminino e masculino.  Vamos 
desapegar de algumas roupas e ajudar os ne-
cessitados?

• Madrigal - Os ensaios acontecem todas as 
segundas-feiras, às 14h30.

Reunião de Oração - A SAF se reúne toda quar-
ta-feira, às 15h, no Salão Isaac de Mesquita.

Reunião Departamental - Dia da Amizade será no 
dia 31/07 às 15h.

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

MC LANCHE FELIZ  & ITACI
Adquira o seu vale-lanche para o Mc Dia Feliz e ajude 
as crianças com câncer que são tratadas no ITACI. A 
IPVM está ajudando na venda desses lanches para 
reverter todo o dinheiro para o tratamento dos pe-
queninos. Participe! Você pode comprar o seu ticket 
com os diáconos, ao lado da banca da Beth. Deus te 
abençoe!

UCP (CRIANÇAS)
Encerramos as atividades do primeiro semes-
tre e retornaremos no início de agosto, cheios 
de novidades, muitas brincadeiras e ativida-
des. 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  
www.recantopresbiteriano.com.br

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Neste mês de 
julho estaremos de férias! Alguns de nossos jovens 
estarão na temporada cuidando de crianças e ado-
lescentes. 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! 
Facebook: @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)



presentes nas semanas que se seguem. Toda a 
programação está montada com muito cuida-
do, muita diversão, momentos de comunhão, 
alegria, e, principalmente, Palavras da salvação 
em Cristo Jesus. Pedimos que a igreja cubra este 
ministério com suas orações, tanto pelos acam-
pantes, como também por todos aqueles que 
estarão trabalhando incessantemente para que 
tudo aconteça conforme o planejamento (equi-
pantes e profissionais da saúde).  Deus abençoe 
a vida de cada um deles.

EMBARQUES E DESEMBARQUES
Para embarque solicitamos que o acampante se 
apresente 30 minutos antes do horário de saída.

• Turma G - (14-20/jul) - adolesc. de 13 a 17 anos.
Saída 14/07 às 16h – Retorno 20/07 às 11h.

• Se precisar confirmar a inscrição mandar uma 
mensagem para o WhatsApp do Recanto (11) 
99711-5932.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
Por quem a Palavra de Deus deve ser pregada?
A Palavra de Deus deve ser pregada somente por 
aqueles que têm dons suficientes, e são devida-
mente aprovados e chamados para o ministério.
1 Tm 3.2, 6; 2 Tm 2.2; Ml 2.7; Rm 10.15; 1 Co 
12.28, 29; 1 Tm 4.14.

ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos 
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.

FÉRIAS
Nosso pastor, Rev. Gustavo Bacha e sua família, 
estão gozando de suas merecidas férias. Ore-
mos por eles para que este seja um tempo de 
descanso, lazer e convívio junto aos seus que-
ridos filhos. 

CULTOS NA INTERNET
Para os cultos ao vivo acesse o endereço: 
www.ipvm.tv.br e para os cultos gravados aces-
se ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens

• 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

AVISOS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Igreja está convocada para se reunir em ASSEM-
BLEIA EXTRAORDINÁRIA para aprovação do Novo 
Estatuto, em face do atual ser de 1968 e estar de-
satualizado. Será realizada em primeira 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 aplicativo o link da edição do Novo Esta-
tuto. Acesse: www.ipvm.org.br/estatuto

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

REUNIÃO DO CONSELHO IPVM
A reunião do Conselho neste mês, ocorrerá no dia 
22, segunda-feira, às 19h para a reunião de oração e 
às 20h para assuntos administrativos.

CURSO DE INFORMÁTICA
Dia 15/06 encerramos nosso curso de informática 
da “Turma Iniciante 1” e gostaríamos de agrade-
cer a toda equipe que colaborou nesse semestre. 
Aproveitamos 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
Nossa Temporada de Inverno no Recanto já co-
meçou. Várias crianças e adolescentes estarão 



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.

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 
muita informação, vídeos e convites. Acesse logo!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho 
Cultural”. Qualquer que seja a necessidade – enfer-
midade ou não – passe por lá, retire a ficha, preen-
cha os dados e entregue na tesouraria.

ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos acamados, doentes e 
seus familiares: Marlene Caruso, Cora Lima, Márcia 
Lima (esposa do dc. Pedro Rocha), Dirce Fontes, Da-
niel Soo e  Custodio Pinto Sampaio Jr.

ANIVERSARIANTES

Hoje     Jonathan Rodrigues de Assis
 Maria Tereza dos Santos Carvalho
 Rodrigo Kenji de Oliveira
 Marcelo Nishioka
 Maria Celia Arienzano Tocci
15         Luiz Roberto Petrilli
 Marcio Jeremias Zduniak
16         Wagner de Oliveira
17         Elda de Mello Rocha Abreu
 Flávia Júdice Bibiano Siqueira
 Carolina Vilano Avelar
             Bernardo Lupinari de Oliveira
18        Suely Colombo Roperto
 Creusa Costa Poltronieri
 Flávio de Camargo Martins
 Maria Lúcia Vilarinho Pereira
19 Wanda Assumpção Di Creddo
 Marcus Paulo Leitão do Nascimento Flório
 Jose Francisco Luz
20 Eunice Ferreira Soares
 Ester Jung - Kye Suk Kim
 Rafael Rodrigues Grohmann
 Renato Marcelo Marchetto

ESCALAS

ANOTAÇÕES

HOJE  
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Everson e Wanderley 
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, 
Jeferson, João Batista, Josué Jr. e L.Petrilli Fº 
(Quarta-feira, 17.07 – William) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes 
PRESBÍTEROS: Amauri e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO    
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Everson, João Baptista, 
Hothir, Luiz Eduardo, Silas e Wanderley 
LOUVOR MUSICAL: UMP
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, 
Marcio Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quar-
ta-feira, 17.07 – Alexandre)

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

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - SP | CEP 04101-200
[11] 5085-2929 | [11] 5579-2929
ipvm@ipvm.org.br
ipvm.org.br


