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ACONTECE HOJE
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.

SANTA CEIA
Participemos no culto vespertino da mesa do 
Senhor, com ações de graças, do pão e do vi-
nho, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. 
Proclamando a nossa fé, demonstrando a nossa 
comunhão e renovando as nossas esperanças.

PARTICIPE
 
JEJUM E ORAÇÃO
Oração e jejum é um momento que escolhemos 
em nos abster, por um curto período de tempo, 
das coisas boas e normais, tais como comida 
e bebida, para que possamos então gozar de 
um tempo de comunhão com o Senhor sem ne-
nhum interrompimento. Toda a 1ª terça-feira de 
cada mês, temos a oportunidade e o privilégio 
de participarmos de um período pela manhã de 
jejum e oração.

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)
• Aniversário da SAF:
A SAF está completando 78 anos de trabalho na 
obra do Senhor e convida os irmãos para partici-
parem de duas atividades para a comemoração:
1ª - do Culto de celebração de Aniversário que 
será no domingo 15/09 pela manhã (9h15). Se-
tembro é o mês de doação de alimentos na SAF, 
por isso covidamos os irmãos a compartilharem 
o amor. Neste dia, traga um quilo ou mais de 
alimentos não perecíveis para serem doados 
para AEB. 
2ª Reunião Festiva de Confraternização no dia 
18/09 (quarta-feira), às 15h, no salão social da 

igreja. Este é um convite para as nossas mu-
lheres e homens da IPVM. Neste dia, ainda es-
taremos recebendo as doações de alimentos. 
Participe!

• Oficina de Costura e Celeiro do amor - Acon-
tecem 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 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 lou-
vor a Deus, estudo da Palavra e oração.
 
UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, por conta do feriado de 7 
de setembro, não teremos atividades.
Ensina a criança no caminho em que deve an-
dar, e ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” Prov. 22:6
  
UPA (ADOLESCENTES)
*AVISO IMPORTANTE* - Não teremos ativida-
des no próximo sábado, dia 7 em razão do feria-
do. Retornaremos no dia 14 com uma programa-
ção muito especial - *UPA FAMILY* - Esta será 
uma programação para os adolescentes e seus 
pais participarem. Reservem essa data para es-
tarem aqui com seus filhos, das 14 às 18h.

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as 
programações da mocidade:
07/09: Não haverá encontro - Feriado da Inde-
pendência 
14/09: Programação normal

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



JUNTA DIACONAL
A Reunião Ordinária será realizada amanhã, às 
19h30, no local de costume. Todos os diáconos em 
atividade estão convocados. 

ACORDE 
No próximo dia 15/9, às 19h, teremos a apresenta-
ção do Acorde pelo grupo de louvor da IPVM. Um 
momento de edificação dentro do tema “Deus não 
te abandona”. Não perca! Convide seus familiares e 
amigos.

CAFÉ AMIGO
Convidamos a igreja a estar conosco no dia 14/09, 
às 8h30. O tema do encontro será: “O concerto da 
vida”, que será exposto por Simone Leitão (recitalis-
ta, camerista e solista de orquestra no Brasil, Amé-
ricas, Europa e também na China). Ela é uma das 
mais atuantes pianistas brasileiras da atualidade. 
Convide seus familiares e amigos!

ALMOÇO MISSIONÁRIO
O Conselho Missionário tem a satisfação de co-
municar aos irmãos que a verba arrecadada foi de  
R$ 6.732,00 que serão utilizados nas obras missio-
nárias assistidas pela IPVM. Agradecemos a todos 
os irmãos que de alguma forma se envolveram neste 
trabalho e louvamos a Deus pelo resultado obtido.

RECEPÇÃO DE MEMBROS
Em última reunião do Conselho, realizada no dia 
19/08, foram recebidos os seguintes irmãos: Mem-
bros comungantes: Ronis Benitto Corrêa, transfe-
rido da Ig. Presb. de Conceição dos Ouros – MG; 
Douglas Malta de Oliveira e sua esposa Ana Caro-
lina Malta de Azevedo Oliveira,  transferidos da Ig. 
Presb. Independente do Sacomã (SP/SP).

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 sába-

• 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 próxi-
ma reunião: (11) 98394-1444.

GEA (GRUPO DE SOLTEIROS, VIÚVOS E DES-
CASADOS)
Nossa reunião já está marcada. Será no dia 14 de 
setembro, às 19h30. Louvor com Samuel e Dia-
ne Miranda. O palestrante será o Rev. Gustavo 
Bacha. As demais informações colocaremos na 
próxima semana.

GERAÇÃO DE OURO
Neste mês, no dia 28, às 15h, vamos nos encon-
trar para uma Festa Caipira. Você pode partici-
par trazendo um prato de doce ou salgado. Re-
serve o seu convite no Cantinho Cultural.

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, 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
DESCANSOU NO SENHOR
Informamos à Igreja que na madrugada da quin-
ta- feira passada, dia 29, descansou no Senhor 
o nosso irmão Custódio P. Sampaio Jr, depois de 
um longo período de enfermidade. Que o Santo 
Espírito de Deus conforte a sua família.



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Hothir e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Giddalthy, Kesley, Le-
onardo Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas e Paulo 
(Quarta-feira, 04.09 – Gerson) 

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Cláudio Cardozo 
PRESBÍTEROS: Everson e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jeferson, 
João Batista, Josué Jr. e L.Petrilli Fº (Quarta-feira, 
11.09 – Giddalthy) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Eleusis 
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - SP | CEP 04101-200
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do e está precisando de voluntários para instrutores e 
monitores. Vamos formar uma equipe no esquema de 
revezamento. Teremos apostilas e treinamentos. Entre 
em contato com Dc Everardo e faça parte!

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
165. O que é Batismo? Batismo é um sacramento do 
Novo Testamento no qual Cristo ordenou a lavagem 
com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito San-
to, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, da 
remissão de pecados pelo seu sangue e da regenera-
ção pelo seu Espírito; da adoção e ressurreição para a 
vida eterna; e por ele os batizandos são solenemente 
admitidos à Igreja visível e entram em um comprome-
timento público, professando pertencer inteira e uni-
camente ao Senhor.
Mt 28.19; Gl 3.27; Rm 6.3; At 22.16; Mc 1.4; Jo 3.5; Gl 
3.26-27; 1Co 15.29; At 2.41; Rm 6.4.

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 doentes e seus familiares: 
Marlene Caruso, Márcia Lima (esposa do dc. Pedro 
Rocha), Daniel Soo, Eduardo Santos, Dona Palmira, 
Cid Ragaini e Pb. Luiz Eduardo Machado (já se encon-
tra em casa), as irmãs Abraão: Nassima, Olga, Salma 
e Adna.

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

Hoje William Assis Filho
 Ching Lun Chiang
 Gabriel Modesto Ribeiro
 Dulce Regina G. L. Breim
 Jacqueline Giordani
2 Davi Carvalho Junqueira
 João Batista da Costa

 Yanê Trench Mello Trindade
 Vivian Côrtes Borges
 Priscila Fonseca C. de Abreu
3 Zélio Guimarães Coutinho
 Rev. Otniel Tavares Barbosa
 Adriana Paula de Moraes Batista
 Giovanna Rocha Torres
4 Mariana Oliveira Martins
 Anne Sophie Góes Silva
 Marília de Azevedo Souza Sícoli
5 Wellington Elias Miyazaki
 Alexandre Tadeu Ribeiro Soldera
 Marcus Vinícius Flório
6 Antonio Caoduro Neto
 Ercília Mara Agreste de Carvalho
7 Caio Kenji Hirata



 Em nossa avidez por conseguir conversos, temo que ultimamente pese sobre nós 

a culpa de usar a técnica do vendedor moderno, que geralmente apresenta só as qualidades 

desejáveis de um produto e ignora o restante. Vamos às pessoas e lhes oferecemos um lar 

confortável no lado ensolarado da escarpa. Se tão somente aceitarem a Cristo, Ele lhes 

dará paz mental, solucionará os seus problemas e seus negócios, protegerá as suas famílias 

e as manterá felizes o tempo todo. Elas acreditam em nós e vêm, e o primeiro vento frio as 

envia arrepiadas a algum conselheiro para ver o que está errado; e essa é a última notícia 

que temos de muitas delas.

 O que terá Cristo para oferecer-nos, que seja seguro, genuíno e desejável? Ele 

oferece perdão dos pecados, purificação interior, paz com Deus, a vida eterna, o dom do 

Espírito Santo, vitória sobre a tentação, a ressurreição dos mortos, um corpo glorificado, a 

imortalidade e um lugar de moradia na casa do Senhor para sempre. Estes são alguns dos 

benefícios que nos vêm como resultado da fé em Cristo e da entrega total a Ele. Acrescen-

tamos a estes as maravilhas ascensionais e as crescentes glórias que virão a ser nossas 

através das imensas extensões da eternidade, e teremos uma imperfeita ideia do que Paulo 

denominou “insondáveis riquezas de Cristo” (Ef 3.8).

 Aceitar o chamado de Cristo muda de fato o pecador que Ele chama, mas não 

muda o mundo. O vento continua soprando em direção ao inferno, e o homem que cami-

nhar na direção oposta terá o vento batendo no rosto. E é melhor levarmos isto em conta 

quando ponderarmos as realidades espirituais. Se as insondáveis riquezas não merecem 

que por elas soframos, é bom saber disso agora e parar de brincar de religião.

 Quando o rico e jovem governante soube do preço do discipulado, retirou-se tris-

te. Mas, graças sejam dadas a Deus, em cada época existem alguns que se negam a retro-

ceder. O Livro de Atos dos Apóstolos é a história de homens e mulheres que expunham o 

rosto ao rijo vento da perseguição e do prejuízo, e seguiam o Cordeiro aonde quer que Ele 

fosse. Sabiam que o mundo odiou a Cristo sem motivo, e os odiava por causa dEle; mas pela 

glória que lhes foi proposta, continuaram resolutos pelo caminho.

 Talvez se possa reduzir a coisa toda a uma simples questão de fé e incredulidade. 

A fé vê de longe a vitória de Cristo e se dispõe a suportar toda e qualquer dificuldade para 

participar dela. A incredulidade não está segura de coisa alguma, exceto que odeia o vento 

e aprecia a encosta ensolarada da colina. Cada pessoa terá de decidir-se sozinha, se poderá 

arcar ou não com o terrível fausto da incredulidade.

A. W. Tozer
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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


