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ACONTECE HOJE
HOJE
Participe da nossa escola bíblica. Escolha algum 
curso, com certeza você será muito abençoado. 
As aulas começam às 11h.

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)
Atenção, sócias! Todas estão convocadas para a 
Assembleia Extraordinárias no dia 30/09, às 15h, 
para eleição diretoria 2020.
- A Oficina de Costura e o Celeiro do amor - 
Acontecem todas as terças-feiras, às 13h.
DOAÇÕES – O Celeiro está necessitando de rou-
pas, 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: Projeto Ana – mães que 
oram por seus filhos. Será Nesta quarta-feira, às 
15h, no Salão Isaac de Mesquita.

ESTUDO BÍBLICO
Participe conosco deste momento reservado no 
meio da semana para orar, louvar a Deus e es-
tudar a Sua Palavra. Nosso encontro acontece 
todas as quartas-feiras, às 20h. 
 
UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, dia 28, a UCP está cheia de 
brincadeiras e atividades, todas as crianças até 
12 anos estão convidadas. Neste sábado, tam-
bém teremos uma atividade destinada aos Pais, 
UCPais, onde traremos o tema “Educação – Os 
limites para crianças e adolescentes” – com a 
palestrante Professora Vera Mendes. Nossos en-
contros acontecem todos os sábados das 10h às 
12h. Até lá! Para contatos, falar com a Duda e Alê 
(WhatsApp – 11-99748-3976)

UPA (ADOLESCENTES)
Atenção, Galera! Atividade especial no próximo 

sábado, dia 28, das 14 às 18h. Uma divertida TAR-
DE ESPORTIVA preparada pela diretoria da UPA. 
Convide seus amigos e venha participar e apro-
veitar a quadra de nossa igreja.

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

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.

GERAÇÃO DE OURO
No próximo sábado, às 15h, teremos nossa Fes-
ta Caipira! Participe trazendo um prato de doce 
ou salgado. Venha se distrair e passar uma tarde 
divertida com os irmãos da IPVM. Reserve o seu 
convite no Cantinho Cultural.

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos eventos no 
nosso recanto:
- Acampamento da UMP: de 15 a 17/11. Inscri-
ções 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 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 07h30, em frente ao templo. 
Se preferir poderá ir de carro próprio. Início do 



• Turma Iniciante 1: sábados das 9h às 10h30.
• Turma Iniciante 2: sábados das 11h às 12h30.

Voluntários
O curso será nas manhãs de sábado e está pre-
cisando de voluntários para instrutores e moni-
tores. 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 CATECIS-
MO MAIOR
168. O que é a Ceia do Senhor? 
A Ceia do Senhor é um sacramento do Novo Tes-
tamento no qual, dando-se e recebendo-se pão 
e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é 
anunciada a sua morte; e os que dignamente par-
ticipam dele, alimentam-se do corpo e do sangue 
de Cristo para sua nutrição espiritual e cresci-
mento na graça; têm a sua união e comunhão 
com ele confirmadas; testemunham e renovam a 
sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo 
amor uns para com os outros, como membros do 
mesmo corpo místico. 1Co 11.26; Mt 26.26, 27; 
1Co 11.23-27; 1Co 10.16-21.

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 acesse 
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 Ma-
riana ou IPVM.
 
REDES SOCIAIS
Você já acompanha os nossos canais no Instagram 
como no Facebook? Procure por ipvilamariana nos 

culto às 10h00. Cada pessoa (família) deverá levar 
seu lanche. O desejo da Coordenação de Acampa-
mentos é ver a Igreja, outra vez, reunida no Recan-
to, louvando a Deus e desfrutando de momentos 
agradáveis com a família da fé. Inscrições abertas 
na Tesouraria.
 
DISQUE PAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232  
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

AVISOS
 
RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS
Em última reunião do Conselho, no dia 16 deste 
mês, foram recebidos: como membro comungan-
te Mariana Stauffer Andrade Vieira, por Carta de 
transferência da 1ª Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte e seus filhos como membros não co-
mungantes: Letícia Stauffer Andrade Fonseca, La-
rissa Stauffer Andrade Fonseca e Rafael Stauffer 
Andrade Fonseca; Joel Valim Rodrigues Cintra, por 
Batismo, no dia 08.09.2019 pelo Rev. Gustavo Ba-
cha. Desejamos que se sintam em família e logo se 
envolvam em nossos trabalhos.

PROMOVIDO À GLÓRIA ETERNA
Terça-feira passada, dia 17, nosso irmão Augusto 
Puig Perovani partiu ao encontro do Senhor. Servo 
bom e fiel, serviu ao Senhor por muitos anos como 
diácono da IPVM e coordenador do Disquepaz. Que 
a paz de Deus e sua consolação repousem sobre a 
sua esposa Nelma e familiares.

CORO MARANATHA  
No próximo dia 28 – sábado, às 19 horas, o Coro 
Masculino Maranatha estará na IPB do Tucuruvi na 
comemoração dos 50 anos da UPH. Que Deus seja 
exaltado nesse dia.

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.



ESCALAS
HOJE 
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Amauri e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Marcelo, 
Oflar Simões, Sérgio, Thales e Thiago (Quarta-feira, 
02.10 – João Batista)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Wanderley
LOUVOR MUSICAL: UPA 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

ANOTAÇÕES

dois canais e curta, compartilhe com seus amigos e fa-
miliares. Tem muita informação, vídeos e convites.
 
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 Renzo Fuini Miyazaki
 Denise Queiroz Ferreira
 Alfredo Stéfano Kock
 Paulo Carboni Freiria de Oliveira
23 Maria Ednize Botaro Alexandre
24 Roberto Piasentin
 Sara Liza Fleitas Pessoa
25 Amanda Duque Folhadela Gonçalves
 Márcia Regina de Magalhães Fernandes
 Renata Honigmann Rodrigues
 Milena Monforte Rocha e Silva
 Rafaela Amorim Pereira Calazans
26 Georgia Burmeister Vaz de Lima
 Altair Antônio da Silva
 Ângelo Roberto Claus da Silveira
 Luciani D. de S. Ortega
27 Oséas Elias Heckert
 Carolina Speyer
 Herbert Albert Vaz de Lima
 Alessandra Pereira Ferraz



 No evangelho escrito por Mateus, Jesus diz a seguinte afirmação: “Se 

alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.” O 

contexto de sua fala, faz-nos entender melhor o seu sentido e significado. Pedro, 

havia acabado de dizer para Jesus que de modo algum, ele morreria em Jerusalém. 

Jesus ao ouvir isso, repreende Satanás, dizendo que essa fala representaria uma 

pedra de tropeço em seu caminho e que Pedro não cogitava das coisas de Deus. 

Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro que não existe cristianismo 

sem cruz.

 O ensino de Jesus a respeito de segui-lo, foi feito para os seus discípulos 

e não para a multidão. Eles precisavam se dar conta dessa responsabilidade. Então 

analisando a frase de Jesus, temos algumas implicações para seus discípulos.

 A primeira implicação é condicional-pessoal, “Se alguém”. Existe a possi-

bilidade de não segui-lo, apenas admirá-lo, sendo seu fã, que de longe contempla 

a grandeza de seu ídolo, mas sem intimidade e compromisso. E por mais triste 

que seja, ele ainda diz que não são todos, não é um grupo, não é uma família, mas 

alguém, uma pessoa. Esse ato de seguir é pessoal e intransferível.

 A segunda implicação é a sujeição, pois é necessário que seja após Cris-

to. “Quer vir após mim”, essa é a ordem, essa é a instrução. Ninguém é discípulo (a) 

de Jesus, sem se sujeitar a ele e consequentemente à sua palavra. Não seguimos 

a Cristo, para impor nossa vontade, nem o adequar a nossa vida, mas para nos 

sujeitarmos, em resposta ao seu amor sacrifical em nosso favor. Ninguém à sua 

frente, ninguém ao seu lado, mas todos que caminham com ele, estão o seguindo.

 A terceira implicação é a crucial, “tome a sua cruz e siga-me.” Ninguém, 

segue a Cristo, sem tomar a sua cruz. Era costume entre os romanos que o con-

denado à morte tinha de carregar pessoalmente o meio de sua execução até o 

lugar do suplício. Tomar sua cruz sobre si quer dizer: tomar firme e decididamente 

na mão o meio de execução do seu próprio “eu”, para que Cristo seja evidenciado 

através da minha vida.

 Dessa maneira, Jesus deixa claro, que segui-lo possui implicações que 

afetam diretamente o nosso modo de vida, por isso que as palavras a seguir de 

Jesus, fazem todo o sentido frente a essa explicação. “Porquanto, quem quiser 

salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a vida por minha causa achá-la-á”.

Rev. 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
Igreja Presbiteriana Indigena - Maués, Amazonas

CAMPOS
Nossa Missão - Abelardo Nogueira Junior
CDHU - União Vila Nova - Ermelino 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


