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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 outros ir-
mãos.

Hoje daremos início às aulas da Classe de Ca-
tecúmenos. O nosso público-alvo são pessoas 
recém-chegadas a igreja e membros não co-
mungantes (de adolescentes para cima), ou seja, 
quem foi batizado (e ainda não professou a fé).

SANTA CEIA
Hoje, no decorrer do culto vespertino estaremos 
reunidos em torno da mesa do Senhor procla-
mando a vitória de Cristo sobre a morte, renovan-
do nosso espírito, até a volta do Senhor.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Com a Graça do Senhor a assembleia trans-
correu bem e o Novo Estatuto foi aprova-
do com 195 votos. Para conhecer acesse:  
www.ipvm.org.br/estatuto

PARTICIPE
 
JUNTA DIACONAL
 A REUNIÃO ORDINÁRIA: Será realizada amanhã, 
às 19h30 no local de costume. Todos os diáconos 
em atividade estão convocados. 

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. 
• Plenária: Amanhã teremos nossa reunião, às 15h.
• 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.

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)
Encontro no próximo sábado dia 10 das  10h 
às 12h. Pais tragam seus filhos, vamos juntos 
aprender sobre o amor de Jesus!!! Até lá! Para 
contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp – 
11-99748-3976)

“Ensina a criança no caminho em que deve an-
dar, e ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” Prov. 22:6
 
UPA (ADOLESCENTES)
Próximo sábado dia 10 retornaremos com nos-
sas reuniões das 14 às 18h. Preparamos muitas 
atividades e palestras edificantes. Esperamos 
por vocês e tragam seus amigos.
 
UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Não deixei de 
seguir nossas redes sociais!
Confira as programações da mocidade:

10/08: Encontro da UMP
17/08: Encontro da UMP
24/08: Programação Especial - Missionário 
Jesiel
Não deixei de seguir nossas redes sociais! 
Facebook: @ipvmump
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 próxi-
ma reunião: (11) 98394-1444.

GEA (GRUPO DE SOLTEIROS, VIÚVOS E DES-
CASADOS)
Próxima reunião: 10 de agosto às 19h30 
Palestrante: Osvaldo Boccia



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

VOLUNTÁRIOS
O curso de informática (inclusão digital) para o 2º 
semestre, que será nas manhãs de sábado, está 
precisando de voluntários para instrutores e mo-
nitores para formar uma equipe no esquema de 
revezamento.
Haverá apostilas e treinamentos.
Os interessados devem entrar em contato com Dc 
Everardo.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
161. Como os sacramentos se tornam meios efi-
cazes da salvação?
Os sacramentos tornam-se meios eficazes da sal-
vação, não porque tenham qualquer poder em si, 
nem qualquer virtude derivada da piedade ou da 
intenção de quem os administra, mas unicamente 
pela operação do Espírito Santo e pela bênção de 
Cristo que os instituiu.
1Pe 3.21; At 8.13, 23; 1Co 3.7; 1Co 6.11.

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.ipvm.tv.br e para os cultos gravados acesse 
http://ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/
 
APLICATIVO IPVM
Acesse os nossos sermões, cultos ao vivo, Boletins 
Dominicais, Bíblia (ARA), hinário (HNC), vídeos, 
eventos, e 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 Insta-
gram como no Facebook? Procure por ipvilama-
riana nos dois canais e curta, compartilhe com 
seus amigos e familiares. Tem muita informação, 
vídeos e convites. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho 

Tema: Lealdade
Teremos também participação o quarteto femi-
nino da Igreja Batista do Brás. 
Convide seus amigos e colabore com nosso lan-
che trazendo um prato de salgado ou doce.

GERAÇÃO DE OURO
Nosso próximo encontro será no dia 17, às 15h. 
Vamos comemorar 23 anos de atividades. Par-
ticipe dessa festa adquirindo seu convite no 
Cantinho Cultural.
  
ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
Ministério que visa abençoar casais e famílias, 
promovendo um encontro verdadeiro com Cris-
to e edificando os que já são da família da fé. 
Todos os casais são bem-vindos, independen-
temente do tempo que estão juntos e quão har-
moniosa 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

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

AVISOS
 
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 des-
ses lanches para reverter todo o dinheiro para 
o tratamento dos pequeninos. Participe! Você 
pode comprar o seu ticket com os diáconos, ao 
lado da banca da Beth. Deus te abençoe!

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

mailto:rochasposito%40gmail.com?subject=Inscri%C3%A7%C3%A3o%20ECC
mailto:aderbal.andrada%40uol.com.br?subject=Inscri%C3%A7%C3%A3o%20ECC


ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: João Batista e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Giddalthy, Kesley, 
Leonardo Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas, Paulo 
(Quarta-feira, 07.08 – Arquimedes) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, 
Eleusis, Everson, Hothir, Silas e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Luiz Eduardo e Wanderley

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

Cultural”. Qualquer que seja a necessidade – enfermi-
dade 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, Márcia Lima (esposa do 
dc. Pedro Rocha), Daniel Soo, Dona Palmira, Custodio 
Pinto Sampaio Jr e Pb Luiz Eduardo Machado.
 
ANIVERSARIANTES

Hoje Renan Parabre Santos de Abreu
 Sarah Gabriela de Moura Vanderley
 Victor Parabre Santos de Abreu
5 Theodora Vitale Negrão
 Flávia Peotta Zanini
 Lucila Pereira Alexandre Ferreira
 Maria Martha Lima
6 Arthur de Souza Rossatti
 Tiago Alecio de Lima Santilli
 Caio Rezende Vilela
7 Guilherme Schanner e Silva
8 Guilherme Isaac Silveira
 Maria Aparecida Soares Lopes
9 Marcelo Oliveira Fontes
 Maria Aparecida Temerloglou
10 Mayara Cardoso de Araujo
 Fernanda Cristina Lira
 Priscila Tesini  Brasil  Bueno

LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro IPVM
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, 
Jeferson, João Batista, Josué Jr. e L.Petrilli Fº 
(Quarta-feira, 14.08 – Celso)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes  
PRESBÍTEROS: Alexandre e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Conjunto UMP e Coro 
Maranatha



 Na carta de Tiago, capítulo 1, ele diz assim: “13 Ninguém, ao ser tentado, 
diga: Sou tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo 
a ninguém tenta. 14 Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando 
esta o atrai e seduz. 15 Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; 
e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.”
 Diante do que foi registrado na Bíblia, podemos dizer que existe uma 
ameaça interna em cada um de nós, que é uma fonte geradora de tentações, e 
Tiago a chama de cobiça. Cobiça não é inveja, são sentimentos distintos, cada 
um possui suas peculiaridades. Enquanto a cobiça é o desejo por aquilo que é 
do outro, a inveja é não querer que o outro tenha, mesmo que aquilo não venha 
para mim, importa que ele não tenha. Esse alerta da ameaça interna é importante, 
pois mesmo que venhamos a nos preocupar com as ameaças externas, é preciso 
lembrar que o perigo maior mora dentro de nós e não fora de nós. Jesus disse que 
o que nos contamina não é o que entra no homem, mas o que sai dele. O grande 
perigo da cobiça é que ela está intrinsecamente em nós.
 Um outro perigo, é que essa ameaça é atraente e sedutora (v.14). Aqui 
temos um coquetel explosivo, uma cobiça intrínseca, que utiliza ideias e senti-
mentos atraentes e sedutores que estão prestes a provocar um colapso relacional 
entre nós e Deus. Esse poder de atração e sedução, não tem muita relação com 
beleza física, mas com desejos que são despertados e nos incitam a cobiçar aquilo 
que não é nosso.
 O colapso relacional que mencionei anteriormente, é evidenciado no ver-
so 15, quando Tiago diz que uma vez que a cobiça inseminou em nós o desejo e ele 
se transformou em prática, nós damos a luz ao pecado e ele gera a morte. O peca-
do é o que nos separa de Deus, ele é a expressão mais vil das nossas atitudes, ele 
é o responsável pela morte de Cristo na cruz, ele que colapsou nossa relação. Mas 
pela graça, Deus trouxe a solução e desfrutam dela, todos os que se identificam 
com o sacrifício de Jesus.
 Por isso, o combate à cobiça é uma luta diária, que precisa ter em mente 
o contentamento com tudo aquilo que Deus nos deu. Olhe para sua vida, enxergue 
as bênçãos de Deus como expressão do cuidado do supremo pastor com você. 
Como diz a releitura do Salmo 23 feita pelo grupo musical Sola “Se o Senhor é o 
meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso”.

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
Bruno Luiz de Carvalho

NOSSOS MISSIONÁRIOS
Alcedir Sentalim - Amazonas
Claudio Gonçalves - Nova Zelândia
Elinalda Santos - Puerto Suarez, Bolívia
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


