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ACONTECE HOJE
SANTA EUCARISTIA
Nesta manhã participaremos da Santa Ceia do 
Senhor. Tempo de lembrar o sacrifício de Cristo 
por nós na cruz do Calvário, e renovar nossa es-
perança no Seu glorioso retorno.
 
ESCOLA BÍBLICA
DIA DA ESCOLA DOMINICAL - No terceiro do-
mingo de setembro, é comemorado o dia da 
EBD. É um privilégio poder participar de uma 
Escola que nos prepara para seguirmos firmes 
na luta cristã. A IPVM é uma igreja privilegiada 
pelos cursos que oferece com temas atuais e in-
teressantes. Parabenizamos nossos professores 
que se comprometem com o estudo da Palavra 
de Deus e se esmeram na didática da aula para 
melhor transmitir o ensinamento do Senhor. De-
vemos valorizar este espaço aberto para o estudo 
bíblico e trazer as nossas crianças, adolescentes, 
jovens e visitantes também. Nossas aulas come-
çam às 11h.

ACORDE
Hoje, no culto vespertino, 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 fami-
liares e amigos.
 

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, hoje, pela manhã, às 9h15. 
2ª- Reunião Festiva de Confraternização nesta 
quarta-feira, dia 18, às 15h, no salão social da 
igreja. Este é um convite para as nossas mulheres 
e homens da igreja. Neste dia a SAF ainda estará 
recebendo as doações de alimentos. Participe!
A Oficina de Costura e o 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 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 retorna com suas 
atividades normais, cheia 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)
Pessoal, realizaremos no próximo sábado dia 21, 
a Eleição da Diretoria da UPA IPVM 2020.  NÃO 
FALTE! E se você deseja concorrer a algum car-
go procure um de nossos Coordenadores. Que o 
Senhor Jesus abençoe ricamente a cada adoles-
cente em suas escolhas e especialmente a nova 
Diretoria. “Servir a Deus é um privilégio!”

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as 
programações da mocidade:
Siga as  nossas redes sociais! 
Facebook: @ipvmump e Instagram: @umpipvm
• 21/09: Programação normal
• 28/09: Programação normal
• 05/10: Piquenique IPVM no Recanto

GERAÇÃO DE OURO
No dia 28 deste mês, às 15h, vamos nos encon-
trar para uma Festa Caipira. Você pode participar 
trazendo um prato de doce ou salgado. Reserve o 
seu convite no Cantinho Cultural.

ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
Ministério que visa abençoar casais e famílias, 



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.
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
167. Como devemos tirar proveito de nosso Batismo?
O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar 
proveito de nosso Batismo deve ser cumprido por nós 
durante toda a nossa vida, especialmente no tempo de 
tentação, quando assistimos à administração desse 
sacramento a outros, por meio de séria e grata consi-
deração da sua natureza e dos fins para os quais Cris-
to o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e 
selados por ele e do voto solene que nele fizemos por 
meio de humilhação devida à nossa corrupção peca-
minosa, às nossas falhas, e ao andarmos contrários à 
graça do Batismo e aos nossos votos; por crescermos 
até à certeza do perdão de pecados e de todas as mais 
bênçãos a nós seladas por esse sacramento; por forta-
lecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo 
nome fomos batizados para mortificação do pecado e 
a vivificação da graça e por esforçar-nos a viver pela fé, 
a ter a nossa conversação em santidade e retidão como 
convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a 
andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo 
Espírito em um só corpo. 
Sl 22.10, 11; Rm 6.3-5; Rm 6.2, 3; 1Co 1.11-13; 1Pe 3.21; 
Rm 4.11, 12; Rm 6.2-4; Gl 3.26, 27; Rm 6.22; 1Co 12.13, 
25, 26.

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-

promovendo um encontro verdadeiro com Cristo e 
edificando os que já são da família da fé. Todos os ca-
sais 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
 
REUNIÃO DO CONSELHO MISSIONÁRIO
Será realizada na próxima terça-feira, dia 17, às 
19h30, na sala do Conselho da IPVM. O estaciona-
mento da Rua vergueiro estará disponível.

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos eventos:
• Acampamento UMP: de 15 a 17/11. Inscrições no site: 
www.recantopresbiteriano.com.br - a partir de 12/9.
• Temporada janeiro 2020: Inscrições abertas a par-
tir do dia 12/9.
• Piquenique no Recanto: Programe-se! Dia 5/10, 
com saída de ônibus da IPVM às 7h.
 
PIQUENIQUE DA FAMÍLIA IPVM         
Reserve já essa data: 05 de outubro no Recanto! 
Ônibus será subsidiado pela igreja. Preço simbó-
lico de R$ 20,00 por pessoa. Saída pontualmente 
às 07h30h. em frente ao templo. Se preferir po-
derá ir de carro próprio. Início do culto às 10h00. 
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.
 

AVISOS
 
CELEBRAÇÃO DE BATISMO
No decorrer do último culto matutino, Gabriel e Giu-
liana apresentaram seu primogênito Joel Valim Rodri-
gues Cintra 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.

REUNIÃO DO CONSELHO
Estará reunido amanhã, dia 16, às 19h para a reunião 
de oração e às 20h para assuntos administrativos.



ESCALAS
HOJE 
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Alexandre e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Marcelo, 
Oflar Simões, Sérgio, Thales e Thiago (Quarta-feira, 
25.09 – Jeferson)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Hothir 
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares e 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

tato com a secretaria da IPVM para que possamos 
ajudá-lo agendando um horário ou visita.
 
PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho Cul-
tural”. Qualquer que seja a necessidade – enfermida-
de 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 Ro-
cha), Dona Palmira, Cid Ragaini e Pb. Luiz Eduardo Ma-
chado (já se encontra em casa), as irmãs Abraão: Nas-
sima, Olga, Salma e Adna e Maria Arminda H. Panizza.

DOAÇÃO DE SANGUE
Nossa irmã Marcia (esposa do Dc. Pedro e mãe do 
João Pedro e da Sophia) está internada no Hospital A. 
C. Camargo e ainda necessita de doação de sangue. 
Não importa o tipo sanguíneo, só é necessário falar o 
nome dela - “Marcia Aparecida Hoffert Monteiro de 
Lima” ao doar. A família agradece desde já pela cola-
boração e ajuda dos irmãos, além das orações e cari-
nho demonstrados até aqui.
  
ANIVERSARIANTES

Hoje    Valéria da Silva Ferreira de Carvalho
            Enid Loide Eigenheer Campos
16        Márcia Madureira Ricardino
            Marcus Vinicius Portela 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

Na semana passada foi publicado a relação dos ani-
versariantes de 15/21. Segue a relação omitida:

7 Caio Kenji Hirata
8 Lilia Miguel de Arantes
 Lizardo Adrés Hernandes-Schlittler
 Jahel Delpy Mattos Valim
9 Leila Vilela Tamura
 Rafael Cárnio Caradori
 Keila Fernanda Rodrigues da Costa 
10 Maria das Dores de Lima
 Sérgio Fernando Mastromauro

 Gisele Ferreira Cossani
 Samuel Gonçalves  Martins
 Solange Lopez
11 Maria Silvia dos Santos
 Daniel Salum Schirrmeister Segalla
 Tarsila Tenório Pessoa
 Maria Luiza Sícoli Aguiar
12 Lenita Souza de Oliveira
 Silvia Elena Pesce Massis
 Miriam Emerick de Souza Carpinetti
13 Camila Feitosa Tsukuda
 Hothir Marques Ferreira
 Filipe Silveira Bernardo
 Simone Sant’anna Azzolini
14 Luiz Moricochi
 Leniton Dias



 Agradecemos a Deus por todas as mulheres que um dia trabalharam e pe-

las que continuam trabalhando nesse ministério tão importante na vida da igreja. Ao 

Senhor toda honra e toda glória por essas vidas dedicadas ao seu serviço!

 A SAF é, como diz o seu nome, uma sociedade auxiliadora, e trabalha em 

conjunto com os demais departamentos da igreja. Faz um trabalho semelhante ao 

da diaconia, visitando enfermos, fazendo assistência social e evangelismo junto a 

entidades como CAMACC e GRATHI. Também auxilia a AEB no trabalho com ho-

mens em situação de rua no centro de SP e no CECOM, lar de acolhimento de idosos.

 Nesses lugares leva alimentos, materiais de higiene, Bíblias e também o 

evangelho. A SAF também trabalha juntamente com o Conselho Missionário, aco-

lhendo e dando suporte financeiro a missionários, distribuindo Bíblias e literatura, 

atendendo solicitações daqueles que trabalham em diversos campos, inclusive um 

trabalho em língua hispânica com bolivianos e venezuelanos na Zona Leste de SP. 

 Semanalmente se reúne no Celeiro do Amor, fazendo triagem de roupas, 

calçados e diversas doações recebidas para distribuir conforme as necessidades que 

surgem. Com o trabalho do Celeiro, atende as casas citadas acima, além de pastores 

em todo país e suas famílias. Na Oficina, mulheres habilidosas vêm costurar, bordar 

e fazer artesanato para ser vendido no Bazar, outra fonte de renda para custear as 

obras atendidas. 

 A SAF realiza reuniões de oração e participa do Projeto Ana, mães que 

oram em favor das crianças e jovens da igreja. Mensalmente se reúne em Plenária, 

e em alguns meses faz reuniões festivas. Nos encontros não faltam o louvor, os es-

tudos bíblicos e muita comunhão. Possui um coral, o Madrigal Maria José Ramos, e 

também edita um jornalzinho mensal. 

 A SAF é o único ministério autossustentável da Igreja, e colabora traba-

lhando em suas festas e programações.

 A SAF é composta por mulheres dinâmicas, multitarefas e muito felizes 

de servir ao Senhor, que compartilham vidas como irmãs em Cristo, estreitando la-

ços de amizade que duram a vida toda. Quer participar? A SAF precisa muito de 

todas que quiserem servir ao Senhor, seja ativamente, se sua agenda permitir, seja 

financeiramente, seja trabalhando sem sair de casa, seja com novas ideias. O único 

pré-requisito é ser mulher! Nossa SAF espera por você.

Cynthia Bruder Aguiar Luz
Vice-Presidente da SAF IPVM
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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


