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ACONTECE HOJE
ESCOLA BÍBLICA
Nossas aulas começam às 11h. Aproveite esta 
oportunidade de crescer no conhecimento da Pa-
lavra de Deus e na comunhão com outros irmãos. 

ASSEMBLEIA 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 primei-
ra convocação hoje, 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. Acesse:  
www.ipvm.org.br/estatuto

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 famílias,  
promovendo um encontro verdadeiro com Cristo 
e edificando os que já são da família da fé.
Todos os casais são bem vindos, independente-
mente do tempo que estão juntos e quão harmo-
niosa 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-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 - 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. 

MC LANCHE FELIZ  & ITACI
Adiquira 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 tra-
tamento dos pequeninos. 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 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. 
  
UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Neste mês 
de julho estamos de férias! Voltaremos com as 
reuniões da UMP no dia 3 de agosto! Não deixei 
de seguir nossas redes sociais! Facebook: @ipv-
mump 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. 



ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos 
para uma conversa, um aconselhamento, uma visita 
social ou a enfermos (hospitalizados ou não). En-
tre 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.

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, Már-
cia Lima (esposa do dc. Pedro Rocha), Dirce Fontes, 
Daniel Soo e  Custodio Pinto Sampaio Jr.

ANIVERSARIANTES

21 Maria Aila da Silva Oliveira
 Telma Ferrarezi Panzolini
 Mateus Clemente Neto
22  Angela Aguiar Vasconcellos
23 Maria José de Lima Macedo
 Marcela dos Santos Nóbrega
 Lídia Valério Peraçoli
24  Aline de Almeida Millani Gomes Carneiro
25  Dirce Gomes Fontes
 Saulo Cavalcante dos Reis
 Mika Komono Camara
 Fabiana Maria dos Santos Oliveira

DISQUE PAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232  
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

GERAÇÃO DE OURO
Nosso próximo encontro será no dia 17 de agos-
to às 15:00 horas. Vamos comemorar 23 anos de 
atividades, participe dessa festa adquirindo seu 
convite no cantinho cultural.

AVISOS
EBF  ITAPEVA
Estamos formando equipe para participar das 
atividades da Escola Bíblica de Férias em Itapeva 
(Minas Gerais), nos dias 27 e 28 de julho (sába-
do e domingo).   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 ora-
ção e às 20h para assuntos administrativos.

TEMPORADA DE INVERNO
Louvamos ao SENHOR Jesus por mais uma tem-
porada abençoada! A semana G terminou na 
última sexta-feira. A equipe arrumou o nosso 
Recanto e desfrutou também de um período de 
descanso durante o sábado. Toda honra e toda 
glória sejam dadas ao Deus Vivo.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
159. Como a Palavra de Deus deve ser pregada 
por aqueles que para isto são chamados?
Aqueles que são chamados a trabalhar no mi-
nistério da palavra devem pregar a sã doutrina, 
diligentemente, em tempo e fora de tempo, clara-
mente, não em palavras persuasivas de humana 
sabedoria, mas em demonstração do Espírito de 
Deus; sabiamente, adaptando-se às necessida-
des e às capacidades dos ouvintes; zelosamente, 
com amor fervoroso para com Deus e para com 
as almas de seu povo; sinceramente, tendo por 
alvo a glória de Deus e procurando converter, edi-
ficar e salvar as almas.
Tt 2.1, 7, 8; At 18.25; 2Tm 4.2; 1Co 14.9; 1Co 2.4; Jr 
23.28; 1Co 4.1, 2; At 20.27; Cl 1.28; 2Tm 2.15; 1Co 
3.2; Hb 5.12-14; At 18.25; 2Tm 4.5; 2Co 5.13, 14; 
2Co 3.12; 2Co 4.2; Jo 7.18; 1Co 9.19-22; 2Co 12.19; 
1Tm 4.16; At 26.16-18.



26  Maria Augusta Domingues Maciel
 Ana Luiza Rodrigues Alves T. Caruso
 Miriam Abukater Arkie
27  Josué Alves Ferreira Junior
 Tito Júdice Bacha Siqueira

ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Everson,  João Baptista, 
Hothir, Luiz Eduardo, Silas e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, Marcio 
Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quarta-feira, 24.07 
– Alexandre)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Ruy
LOUVOR MUSICAL: UMP IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Petilli e Alexandre
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Marcelo, 
Oflar, Sérgio, Thales, Thiago (Quarta-feira, 31.07 - 
Antoun) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Hothir e Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Grupo 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



 Vivemos grandes desafios. Diferente de um passado recente, os novos tem-
pos se apresentam com influências culturais baseadas em princípios não-cristãos. 
Como devemos agir para permanecermos firmes nos princípios da Palavra e do Reino 
de Deus?
 Jesus foi indagado a respeito desse tema. As pessoas queriam saber quais 
eram os valores mais importantes. Sua resposta é surpreendente: “Respondeu Jesus: 
O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor! Amarás, pois, o 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendi-
mento e de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo” 
Marcos 12:29-31 (ARA). Sua resposta nos ensina que ainda que vivamos novos tem-
pos, os valores do Reino são os mesmos. 
 Jesus enfatiza que o Senhor é o único Deus. Isso pode parecer lógico para 
muitos discípulos de Jesus quando comparam esta afirmação com a adoração a ou-
tras entidades espirituais. Mas inseridos em nossa cultura vale a pena pensar se ou-
tros deuses não nos seduzem e desviam nossa adoração, tais como o consumismo 
exacerbado, trabalho, profissão, dinheiro, sexo, entre outros. 
 A próxima etapa é o amor. Para Jesus, amar faz toda diferença. Amar o Se-
nhor de todo o seu coração significa amar verdadeiramente, sem falsidade ou religio-
sidade hipócrita. Deus conhece nossos corações. Os sentimentos que envolvem ca-
sais apaixonados ilustram o significado de “toda sua alma”. É a ideia de entrega total. 
Também todo entendimento é necessário, caso contrário, o que eu penso passa a ser 
mais valioso do que o que Jesus pensa. É o entendimento que nos leva à sabedoria, 
isto é, o conhecimento colocado em prática. Segundo Jesus, amar o Senhor deve ser 
a prioridade de nossas vidas e para isso é necessário dedicação. Por causa do pecado, 
não acontecerá de forma natural, por isso deve ser “com toda força”. 
 Jesus também apresenta um segundo mandamento que segue concomitan-
temente com o primeiro: “Ame o seu próximo como a ti mesmo”. Aqui o exercício é 
simples: em tudo que fizer, em todas as situações, sempre coloque-se no lugar do 
outro e ame como gostaria que fosse amado. Mais uma vez, o pecado — marca de 
nossa natureza caída no Éden — nos atrapalha.
 Se este amor parece algo muito distante de ser praticado por você, lembre-
-se que o mesmo que te chama a amar é aquele que está ao seu lado, amando-o e 
guiando–o em suas dificuldades. Este é o privilégio de ser um discípulo de Jesus.

Rev. Marcelo Gomes

ANO LXXVII   Domingo 21 de julho de 2019   Nº 3847

NOVOS TEMPOS, 
MESMOS VALORES



 

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


