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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.

Classe de Catecúmenos: O público-alvo são pes-
soas recém-chegadas a igreja e membros não co-
mungantes (de adolescentes para cima), ou seja, 
quem foi batizado (e ainda não professou a fé).

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)
Não fique em casa, venha passar uma tarde des-
contraída conosco. 
Chá Missionário – Convidamos os irmãos da 
IPVM (homens e mulheres) para participarem 
do nosso chá no dia 21/08 às 15h. A missioná-
ria Mariana Lima estará falando conosco sobre: 
Missões Urbanas.
• 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 quar-
tas-feiras, às 20h, para um tempo de louvor a 
Deus, estudo da Palavra e oração.
 
UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, a UCP estará cheia de brinca-
deiras e atividades. Todas as crianças até 12 anos 
estão convidadas. Pais tragam seus filhos, vamos 
juntos aprender sobre o amor de Jesus!Todos os 
sábados das 10h às 12h. Até lá! 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.” Pv. 22:6. 

UPA (ADOLESCENTES)
Na próxima reunião da UPA, no dia 17, faremos 
um estudo sobre “Evangelismo” ministrado 
pelo sem. Arquimedes, onde aprenderemos 
mais do Evangelho de Jesus e como transmi-
ti-lo a todos. Esperamos por vocês e seus ami-
gos a partir das 14h.
 
UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Não deixei 
de seguir nossas redes sociais.
Confira as programações da mocidade:

• 17/08: Encontro da UMP
• 24/08: Programação Especial - Missionário Je-
siel Dias
• 31/08: Tem Pizza!

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 (quinzenal).
Líder: Leo Victor de Carvalho
Local: Casa 40 (IPVM)
• Sábados, às 19h (quinzenal).
Líder: Sem. Arquimedes Oliveira
Local: Sempre na casa de um dos participan-
tes. Entre em contato para saber onde será a 
próxima reunião: (11) 98394-1444.

GERAÇÃO DE OURO
Vamos comemorar 23 anos de atividades no 
próximo sábado às 15h. Sua presença é muito 
valiosa para nós. Venha comemorar conosco 
adquirindo seu convite no Cantinho Cultural.
  
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 família da 
fé. Todos os casais são bem-vindos, indepen-
dentemente 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-mail: 



instrutores e monitores. Vamos formar uma 
equipe no esquema de revezamento.
Haverá apostilas e treinamentos. Os interessa-
dos devem entrar em contato com Dc Everardo.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
162. O que é um sacramento? Um sacramento 
é uma santa ordenança instituída por Cristo em 
sua Igreja, para significar, selar e conferir àque-
les que estão em pacto da graça os benefícios 
da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes 
aumentar a fé em todas as mais graças, e os 
obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir 
o seu amor e comunhão uns para com os outros, 
e para distingui-los dos que estão fora.
Mt 28.20; Rm 4.11; 1Co 11.24, 25; Rm 9.8; At 
2.38; 1Co 11.24-26; Rm 6.4; 1Co 12.13; 1Co 10.21.

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.
 
CULTOS NA INTERNET
Para os cultos ao vivo acesse o endereço:  
www.ipvm.tv.br e para os cultos gravados aces-
se 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 Insta-
gram como no Facebook?
Procure por ipvilamariana nos dois canais e cur-
ta, compartilhe com seus amigos e familiares. 
Tem muita informação, vídeos e convites. Aces-
se logo!
 
PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho 
Cultural”. Qualquer que seja a necessidade – en-
fermidade ou não – passe por lá, retire a ficha, 
preencha os dados e entregue na tesouraria.

rochasposito@gmail.com
• Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507; 
e-mail: aderbal.andrada@uol.com.br

Reunião da equipe do ECC IPVM:
Serão realizadas nas  SEGUNDAS FEIRAS, às 
20h30, na IPVM, em  12.08 – 26.08 e 09.09.19. 
O casal que já fez qualquer ECC, é nosso con-
vidado para participar da equipe.

Inscrições da equipe com
• Renato Vasconcellos: fone 94714-1218; 
E-Mail :renatojesusvasconcellos@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
 
BÊNÇÃO DO SENHOR
Nasceu a primeira neta do diác. João Batista 
e da Selma. Olívia Ardoino Paschoal Parreira, 
nasceu dia 5/8 trazendo muita alegria para 
seus pais Cauê e Giovana e seus avós. Rende-
mos graças a Deus pela saúde da pequenina, 
rogando suas bênçãos na vida de toda a família.

VAMOS AJUDAR O ITACI? 
Dia 28 de agosto é o McDia Feliz. Adquira o 
seu vale-lanche e ajude as crianças com cân-
cer que são tratadas no ITACI. A IPVM está 
ajudando na venda desses lanches para rever-
ter todo o dinheiro para o tratamento dos pe-
queninos. Participe! Você pode comprar o seu 
ticket com os diáconos, ao lado do Cantinho 
Cultural. Deus te abençoe!
 
CURSO DE INFORMÁTICA
Novos cursos no 2º semestre faça sua inscri-
ções com o Dc. Everardo.
• Turma Iniciante 1: sábados das 9h, às 10h30.
• Turma Iniciante 2: sábados das 11h, às 
12h30.

VOLUNTÁRIOS
O curso de informática será nas manhãs de 
sábado e está precisando de voluntários para 



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: João Baptista e Wanderley
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Angelo Claus, Everson, João Baptista, 
Eleusis, Petrilli, e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, Marcio 

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

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 Ângela Neno Cecilio Maciel
 Juliana Alves Carneiro Botaro
 Elisa de Mores Martins
 Haraldo Ribeiro Carpinetti
12 Maitê Simões Kubo
 Sonia Maria de Lima Vieira Coutinho
 Gilda Mazeika de Oliveira
13 Daniel Alkimin Azevedo
 Gabriel Alkimin Azevedo
 Eleusis Bruder Di Creddo
 Renato de Jesus  Vasconcelos
 Vera Trindade Trench Valim
14 Felipe Miranda Salgado
15 Orlando Cintra
 Antonio do Nascimento Pereira
 Roberto Coligny Lins e Silva
16 Maria Virgínia Meza Gutierrez
 Matheus Talatinian Caruso
17 Alessandro S. Segalla
 Célia Regina de Almeida Amorim

Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quarta-feira, 
21.08 – Edilson) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes  
LOUVOR MUSICAL: Coro Jovem e Orquestra IPVM



 

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



 Recentemente foi feita uma pesquisa pelo Instituto GERP sobre honestida-
de. Esta pesquisa levou em consideração 12 perguntas que continham os seguintes 
temas: Receber um troco a mais; sonegação de imposto; estacionar em vaga de de-
ficiente; “gato” de TV; levar para casa canetas ou envelopes do escritório; levar de 
“lembrança” toalhas do hotel; furar fila; exceder limite de velocidade; contar sobre a 
traição ao cônjuge; usar produto pirata; dirigir mesmo suspeitando que bebeu acima 
do limite. A mesma pesquisa foi feita anteriormente em alguns países da Europa e, 
na contagem geral, concluiu-se que os brasileiros, em tese, são mais honestos que os 
europeus. 
 Será que as respostas dos entrevistados atestam que além de desonestos 
os brasileiros são também mentirosos? Ninguém sabe. O que sabemos é que a deso-
nestidade faz parte do nosso DNA humano e nacional. Isso é evidenciado pela lei do 
“Gerson” (antigo jogador de futebol que numa propaganda na TV disse: “Eu gosto de 
levar vantagem em tudo”) e essa realidade é demonstrada no meio esportivo com o 
Dopping, no meio intelectual com o plágio, no meio profissional com o terrível “corpo 
mole”, no religioso com o mercado da fé e no político com mentira e corrupção entre 
outros. Vide a frase de um ex-presidente brasileiro que está preso “Se tem uma coisa 
que eu me orgulho, neste País, é que não tem uma viva alma mais honesta do que 
eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da 
igreja católica, nem dentro da igreja evangélica. Pode ter igual, mas eu duvido.” 
 Desta forma, a honestidade necessita de uma boa referência, e ao olhar 
para a bíblia, o profeta Daniel é a referência. No capítulo 6, diz assim o v.4 “mas não 
puderam achá-la, nem culpa alguma; porque ele era fiel,” isso demonstra uma carac-
terística da honestidade, que é a fidelidade. Ele era sempre o mesmo, independente 
da circunstância. Além disso, ele também não dava um “jeitinho” para resolver seus 
problemas, pois a continuação do verso 4 diz “e não se achava nele nenhum erro, nem 
culpa”. Desta forma, suas atitudes o tornavam responsáveis por seus atos, seja qual 
for a consequência. O que acabou o levando para a cova dos leões.
 Sua honestidade era um fim em si mesmo? Não, a honestidade de Daniel 
tinha uma origem e um destino, ela era fruto do auxílio divino (v.22), e ela se tornou 
uma maneira dele fornecer um testemunho contagiante da sua fé em Deus. ( v.25,26). 
Que Deus nos ajude.

Pr. Gustavo Bacha
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