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ACONTECE HOJE
CELEBRAÇÃO DE BATISMO
No decorrer do culto matutino, com muita alegria 
e para glória de Deus,  os pais de Joel Valim Ro-
drigues Cintra (Gabriel e Giuliana) apresentarão 
seu filho para o Batismo, na promessa de guiá-los 
nos caminhos do Senhor. O nosso desejo é que 
ele cresça na graça e no conhecimento de Deus. 

ESCOLA BÍBLICA
Excelente oportunidade para você conhecer mais 
a Palavra de Deus e esclarecer suas dúvidas. 
Nossas aulas começam às 11h.

VIAGEM MISSIONÁRIA
O Coro IPVM e a Orquestra IPVM participam hoje 
de uma viagem missionária com destino a cidade 
de Santos. Eles entoarão louvores ao Senhor na 
Concha Acústica de Santos, às 15h, e participarão 
do culto às 18h, na Igreja Presbiteriana de Santos. 
Oremos por esse trabalho, para que vidas pos-
sam ser alcançadas por meio da boa música.

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)
• 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 - Culto de celebração de aniversário que será 
no domingo 15/09 pela manhã, às 9h15. Setem-
bro 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 ali-
mentos não perecíveis para serem doados para 
AEB (Associação Evangélica Beneficente)
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 mulheres 
e homens da IPVM. Neste dia, ainda estaremos 
recebendo as doações de alimentos. Participe!
• Oficina de Costura e Celeiro do amor - Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h.
• 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 retorna com suas 
atividades normais, cheio de brincadeiras e ativi-
dades, todas as crianças até 12 anos estão con-
vidadas. 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 (WhatsA-
pp – 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)
*AVISO IMPORTANTE*- Teremos uma progra-
mação especial no próximo sábado dia 14, das 
14h30 às 18h. *UPA FAMILY*
Será uma programação onde teremos alguns 
pais envolvidos na organização e execução do 
evento, mas todos os pais estão convidados a 
participarem. Sei que a rotina de todos é bem 
corrida mas *reservem essa data* para estarem 
aqui com seus filhos. O Pb. Eleusis ministrará a 
palavra  sobre: “Família - Projeto de Deus”. Tam-
bém teremos louvor, uma atividade especial bem 
divertida na quadra e encerraremos com um de-
licioso lanche.

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as 
programações da mocidade:
14/09: Programação normal
Siga as  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



tos ouviu o chamado do Senhor: “servo bom e fiel entra 
no gozo do teu Senhor”. Ele  foi presbítero em nossa 
igreja no período de 1962 até 1992. Que o Santo Espíri-
to de Deus conforte a sua família.

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos eventos no nosso 
recanto:
- Acampamento da UMP: de 15 a 17/11. Inscrições pelo 
site www.recantopresbiteriano.com.br a partir de 12/9.
- Temporada janeiro 2020: Inscrições abertas a partir 
do dia 12/9.
- Pic-nic no Recanto: Programe-se! Dia 5/10, com saída 
de ônibus da IPVM às 7h.

PIC NIC DA FAMÍLIA IPVM         
Reserve essa data:
05 de outubro no Recanto!
Ônibus subsidiado com o preço simbólico de R$ 20,00 
por pessoa. Se preferir poderá ir de carro próprio. 
- Início do culto às 10:00h.
- Saída pontualmente às 07h30 em frente ao templo. 
Cada pessoa (família) deverá levar seu lanche. 
- O desejo da Coordenação de Acampamentos é ver a 
Igreja, outra vez, reunida no Recanto, louvando a Deus 
e desfrutando de momentos agradáveis com a família 
da fé.  Inscrições abertas na Tesouraria.

ACORDE 
No próximo domingo, dia 15, às 19h, teremos a apresen-
tação do Acorde pelo grupo de louvor da IPVM. Um mo-
mento de edificação dentro do tema “Deus não te aban-
dona”. Não perca! Convide seus familiares e amigos.

CaFé Amigo
Convidamos a igreja a participar do nosso próximo 
encontro, no dia 14/09, às 8h30. O tema do encontro 
será: “O concerto da vida”, que será exposto por Simo-
ne Leitão (recitalista, camerista e solista de orquestra 
no Brasil, Américas, Europa e China). Ela é uma das 
mais atuantes pianistas brasileiras da atualidade. Con-
vide seus familiares e amigos. 

DIRETORIAS 2020
Todas as Sociedades e Ministérios da IPVM devem rea-
lizar 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.

Local: Sempre na casa de um dos participantes. 
Entre em contato para saber onde será a próxi-
ma reunião: (11) 98394-1444.

GEA (SOLTEIROS, VIÚVOS E DESCASADOS)
Nossa reunião está marcada para sábado que 
vem, dia 14,  às 19h30. Louvor com Samuel e 
Diane Miranda. O palestrante será o Rev. Gus-
tavo Bacha. 

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

Reunião Final da equipe do ECC IPVM
Será realizada nesta  SEGUNDA FEIRA 09.09, 
às 20h30, na IPVM a reunião Final de Ajustes. 
O casal que já fez  qualquer ECC, é nosso convi-
dado para participar da equipe.
Inscrições da equipe com 
• Renato da Angela: 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
PROMOVIDO A GLÓRIA
No dia  03/09, aos 91 anos de idade, Eudardo San-



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Cláudio Cardozo 
PRESBÍTEROS: Everson e Silas
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Aderbal, Amauri,  Everson, João 
Baptista, Hothir, Silas e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Madrigal
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Márcio, 
Marcio Cossani, Renato, Rogério e Saulo (Quarta-
-feira, 18.09 – Gustavo) 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
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

• Turma Iniciante 1: sábados das 9h às 10h30.
• Turma Iniciante 2: sábados das 11h às 12h30.
As aulas do curso terão início no próximo sábado 14, 
sendo hoje o último dia para as inscrições.

Voluntários
O curso será nas manhãs de sábado e está precisando 
de voluntários para instrutores e monitores. Vamos 
formar uma equipe no esquema de revezamento. Te-
remos apostilas e treinamentos. Os interessados de-
vem entrar em contato com Dc Everardo.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO MAIOR
166. A quem deve ser ministrado o Batismo?
O Batismo não deve ser ministrado aos que estão fora 
da Igreja visível, e assim estranhos aos pactos da pro-
messa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo 
e obediência a Ele; porém as crianças, cujos pais, ou 
um só deles, professarem fé em Cristo e obediência a 
ele, estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser 
batizadas. At 2.41; At 2.38, 39; 1Co 7.14; Lc 18.16; Rm 
11.16; Gn 17.7-9; Cl 2.11, 12; Gl 3.17, 18, 29.

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 con-
tato com a secretaria da IPVM para que possamos aju-
dá-lo agendando um horário ou visita.

APLICATIVO IPVM
Tenha acesso aos nossos sermões, cultos ao vivo, Bo-
letins 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 familia-
res. Tem muita informação, vídeos e convites. Acesse!

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), Dona Palmira, Cid Ragaini e Pb. Luiz Eduar-

do Machado (já se encontra em casa), as irmãs 
Abraão: Nassima, Olga, Salma e Adna e Maria 
Arminda H. Panizza.

ANIVERSARIANTES
Hoje Valéria da Silva F. de Carvalho
 Enid Loide Eigenheer Campos
16 Márcia Madureira Ricardino
 Marcus Vinicius P. Leal do Prado
17 Lucymeire Munhoz Mastromauro
18 Maria Angela Julio Pereira
 Lourenzo de Moura Vanderley
19 Marcelo de Magalhães Fernandes
 Leonice Santos Trindade Oliveira
20 Enoque Menezes Fontes
 Azenildo Moura Santos
21 Jovino Fernades Costa



 Toda mudança de comportamento precisa anteriormente de uma mudança 
interior. Não existe nada que seja constante na transformação exterior, sem que o 
interior não tenha sido acometido de algum impacto que provoque a mudança. Isso 
é visível em várias situações da vida. Na área da saúde, por exemplo. Quando alguém 
descobre que possui diabetes, câncer, pressão alta, ou outra enfermidade, normal-
mente é uma grande possibilidade de haver uma mudança de comportamento mais 
sólida e sustentável, pelo susto e impacto que a notícia produziu internamente. 
 Será que essa percepção é biblicamente correta e coerente? Será que 
encontramos na escritura algum versículo que sustente essa linha de raciocínio? 
Sim, temos essa verdade em uma situação profetizada por Ezequiel, no capítulo 
36, versos 22 a 32. O contexto dessa passagem é uma profecia da restauração de 
Israel, que deixaria de ser um povo errante, dominado e escravizado, para se tornar 
novamente uma nação. 
 Depois de tantos anos vivendo em descompasso com as orientações de 
Deus, eles precisavam de uma restauração e mudança completa de comportamen-
to. Para isso, Deus promete fazer algumas coisas:
 Primeiro, “Dar-vos-ei coração novo,...tirarei de vós o coração de pedra 
e vos darei coração de carne.” v.26 – Biblicamente, o coração é a representação 
mais comum dos desejos e vontades do ser humano. Nele residem as coisas boas 
e más da nossa vida, lá é que se guardam os sentimentos doces e amargos. E Deus 
diz, que para a restauração de Israel acontecer, eles receberiam um novo coração. 
Não mais marcados pela insubmissão e idolatria vividos durante o exílio, mas um 
novo coração cheio de gratidão e devoção a Deus. O coração endurecido, rígido e 
insensível, será agora lugar de um coração sensível a voz de Deus.
 Segundo, “e porei dentro de vós espírito novo; ... Porei dentro de vós o 
meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os 
observeis.” v.26, 27 – uma vez que temos um novo coração, recebemos agora um 
novo espírito, que agora sabemos que é com E maiúsculo, o Espírito do Senhor, 
que simboliza o fim dos templos, segundo a profecia de Joel. Esse Espírito nos 
fará andar de maneira diferente, segundo os preceitos e juízos de Deus. E o mais 
incrível, é que teremos prazer em fazer isso, pois desenvolvemos com Deus um 
relacionamento verdadeiro. Deus mesmo diz no v28: “vós sereis o meu povo, e eu 
serei o vosso Deus”.

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


