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ACONTECE HOJE
SANTA CEIA
Como parte da liturgia do culto matutino, esta-
remos em torno da mesa do Senhor, celebrando 
a vitória da Vida sobre a morte e anunciando seu 
retorno glorioso.
 
ESCOLA BÍBLICA
Excelente oportunidade para você conhecer 
mais a Palavra de Deus e esclarecer suas dúvi-
das. Nossas aulas começam às 11h.

Classe de Catecúmenos: O público-alvo são 
pessoas recém chegadas a igreja e membros 
não comungantes (de adolescentes para cima), 
ou seja, aqueles que foram batizados e ainda 
não professaram a fé.

EBD e Culto Infantil: Informamos aos pais, mães 
e/ou responsáveis que a troca de salas (tanto do 
culto infantil como da Escola Bíblica Dominical) 
ocorre apenas no início do ano, mesmo que a 
criança já tenha aniversariado. É muito impor-
tante que a criança fique em sua sala até o final 
do ano para poder acompanhar as mensagens/
lições de sua turminha. 

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)
• O Chá Missionário já é nesta nesta quarta-fei-
ra, dia 21, às 15h. Convidamos os irmãos e irmãs 
da IPVM para participarem desse encontro. A 
missionária Mariana Lima estará falando conos-
co 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 desa-
pegar de algumas roupas e ajudar os necessi-
tados?
• Madrigal - Os ensaios acontecem todas as se-
gundas-feiras, às 14h30.
•  Reunião de Oração - A SAF se reúne toda 
quarta-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 brin-
cadeiras e atividades. Todas as crianças até 12 
anos estão convidadas. Pais tragam seus filhos, 
vamos juntos aprender sobre o amor de Jesus!To-
dos 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)
Ontem começamos um estudo sobre “Evangelis-
mo” ministrado pelo sem. Arquimedes e no pró-
ximo sábado dia 24 continuaremos esse estudo 
com atividades práticas. Esperamos por vocês e 
seus amigos a partir das 14h.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura. Marcos 16:15
 
UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. 
Confira as programações da mocidade:

24/08: Programação Especial - Missionário Jesiel
31/08: Tem Pizza!

Não deixe 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 participantes. 
Entre em contato para saber onde será a próxima 
reunião: (11) 98394-1444.

ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
Ministério que visa abençoar casais e famílias, 
promovendo um encontro verdadeiro com Cristo 



concerto da vida”, que será exposto por Simone 
Leitão (recitalista, camerista e solista de orquestra 
no Brasil, Américas, Europa e também na China). 
Ela é uma das mais atuantes pianistas brasileiras 
da atualidade. Convide seus familiares e amigos. 
Aguardamos por vocês!

DIRETORIAS 2020
Todas as Sociedades e Ministérios da IPVM devem 
realizar as eleições de diretorias para o próximo ano 
entre os meses de agosto e meados de setembro. A 
reunião de planejamento e agendamento para 2020 
será no dia 28 de outubro.
 
CURSO DE INFORMÁTICA
Novos cursos no 2º semestre faça sua inscrições 
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 instrutores e 
monitores. Vamos formar uma equipe no esquema 
de revezamento.
Teremos apostilas e treinamentos. Os interessados 
devem entrar em contato com Dc Everardo.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
163. Quais são as partes de um sacramento? 
As partes de um sacramento são duas: uma, um 
sinal exterior e sensível usado segundo a própria 
instituição de Cristo, a outra, uma graça interior e 
espiritual significada pelo sinal. 
Ver Confissão de Fé, Cap. XXVII e as passagens 
ali citadas.

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 pos-
samos 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/
 
REDES SOCIAIS
Você já acompanha os nossos canais no Instagram 
como no Facebook?

e edificando os que já são da família da fé. Todos 
os casais são bem-vindos, independentemente 
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:  
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
 
REUNIÃO CONSELHO IPVM
Está marcada para amanhã, dia 19, às 19h, a reu-
nião de oração e às 20h, a reunião administrativa 
aqui na IPVM. Todos os presbíteros e pastores 
estão convidados.

MC DIA FELIZ & ITACI
Queremos agradecer a igreja que participou 
em peso dessa campanha em prol ao ITACI no 
tratamento das crianças  com  câncer. Louvado 
seja Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs 
que contribuíram de alguma forma, seja com-
prando o ticket ou em oração por essa ação. 

ALMOÇO MISSIONÁRIO
No próximo domingo, dia 25, logo após a EBD, 
haverá a venda dos almoços. Reserve a data e 
participe.

TEMPIZZA!
Você ainda não participou deste momento de 
descontração e comunhão com os irmãos da 
igreja? Venha saborear nossas pizzas no próxi-
mo dia 31, aqui na quadra da igreja, a partir das 
17h45. A arrecadação será destinada para as ati-
vidades da UMP. Convites à venda no local do 
evento pelo valor de R$ 40,00 (com pizza e refri-
gerante à vontade).

CaFé Amigo
Convidamos a igreja a estar conosco no dia 
14/09, às 8h30. O tema do encontro será: “O 



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Everson, João Baptista, Eleusis, Petrilli 
e Silas 
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, Marcio 
Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quarta-feira, 21.08 
– Edilson) 

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

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 Cul-
tural”. Qualquer que seja a necessidade – enfermidade 
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, Cid Ragai-
ni e Pb Luiz Eduardo Machado.

DOAÇÃO DE SANGUE
Nossa irmã Marcia (esposa do Dc. Pedro e mãe do João 
Pedro e da Sophia) está internada na UTI do Hospi-
tal A. C. Camargo, precisando de doação de sangue. 
Não importa o tipo sanguíneo, só é necessário falar seu 
nome “Marcia Aparecida Hoffert Monteiro de Lima” ao 
doar. A família agradece desde já pela colaboração e 
ajuda dos irmãos, além das orações e carinho demons-
trados até aqui.
 
ANIVERSARIANTES
19 Daniela Thiele de Almeida
 Matheus Clemente
20 Débora Raquel Ferreira Bertoni
 Lenice Schiavinato Kock
22 Angela Cristina Nunes de Jesus
 Walkyria de Almeida Santos
 Maria Carmen Martinez
 Aline Fernanda Bedra
23 Izabel Cristina Alves Coelho
 Ricardo Luiz Sussmann
 Guilherme Vampré Castro Ferreira
24 Estela de Moraes Martins 

ANOTAÇÕES

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Alcedir Sentalim
PRESBÍTEROS: Everson e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Marcelo, Oflar Simões, Sérgio, Thales e Thiago 
(Quarta-feira, 28.08 – Everardo) 

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



 Martinho Lutero dizia “Tenho tanto para fazer hoje que não con-
sigo imaginar começar o dia sem ficar pelo menos 3 horas em oração”.  
Que privilégio passar tanto tempo a sós com o Deus Criador. Tal honra 
está acessível a todos os cristãos, mas quantos de nós desfrutam disso?
 Uma vida de oração é a marca da piedade cristã. É o caminho 
reto para uma comunhão verdadeira com Deus. É a causa central de nos 
relacionarmos mais intimamente com Jesus. Sim, eu sei, é muito difícil... 
Mas tudo em volta da oração é grandioso e quando se trata de grandeza 
espiritual, nós pecadores sentimos na pele da alma o esforço que deve-
mos fazer para alcançar os frutos da comunhão divina. Não é sem razão 
também que Martinho Lutero muito bem disse que “a oração é o suor da 
alma”. No entanto, uma vez dominada essa disciplina espiritual... Ahn, que 
satisfação, meus irmãos e irmãs! 
 A oração é um lugar especial de adoração, gratidão, contrição, 
humildade e edificação. Na oração nos humilhamos, nos alegramos, nos 
queixamos e por fim, nos submetemos a Deus. A oração não é um lu-
gar para determinarmos e ordenarmos nada. Aliás, não existe tal lugar no 
cristianismo.
 Como o Senhor Jesus ensinou, a oração deve, do início ao fim, 
buscar a glória de Deus, se alinhar com a vontade Dele e ser feita somente 
para Ele. O pastor D. L. Moody dizia que uma oração que deseja apenas o 
material e a satisfação humana é como o corvo que Noé lançou na imen-
sidão do dilúvio e jamais retornou para ele. Porém, a oração centrada na 
glória de Deus é como a pomba que Noé soltou depois e que trouxe para 
ele a esperança, a boa nova, a resposta, o graveto de oliva da Terra à vista. 
 A oração é uma dádiva do Senhor para os Seus filhos. Seja lá qual 
for a sua situação hoje, coloque os joelhos da sua alma no chão, acalme 
o seu coração, aquiete sua mente, concentre-se e derrame-se diante do 
trono da graça de Deus. Ele te ouvirá, mesmo que você não saiba o que 
falar, Ele te ouvirá.

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 - 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


