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ACONTECE HOJE
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Excelente oportunidade para você conhecer mais 
a Palavra de Deus e esclarecer suas dúvidas. 
Nossas 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)
• Eleição da diretoria 2020 - Atenção, sócias! To-
das as sócias estão convocadas para a Assem-
bleia Extraordinárias amanhã, dia 30, 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 
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
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, por conta do Piquenique da 
família, no Recanto, não teremos as atividades 
da UCP. Sendo assim convidamos toda a família 
UCP, para prestigiar o evento.

UPA (ADOLESCENTES)
Não teremos atividades no próximo sábado dia 5 
na UPA, pois estaremos no Piquenique do Recan-
to Presbiteriano. Todos estão convidados! Mais 
informações com os coordenadores da UPA, 
Marcio Cossani e Gisele Cossani.

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. 
Confira as programações da mocidade:

05/10: Piquenique IPVM no Recanto
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
Local: Sempre na casa de um dos participantes. 
Entre em contato para saber onde será a próxi-
ma reunião: (11) 98394-1444.

37º ECC IPVM – CONTINUEM, NÃO PAREM
NOVA DIREÇÃO
Continuem, não parem!
O Rev. Gustavo proferiu uma mensagem de in-
centivo aos casais para não desistir de seus ca-
samentos, continuar a lutar mesmo diante de di-
ficuldades e nunca parar de acreditar na família, 
projeto de Deus desde Genesis 2.24. Esta men-
sagem está em completa sintonia com a ceri-
mônia de passagem de bastão da Coordenação 
Geral do ECC IPVM para uma NOVA DIREÇÃO, 
compartilhada com a equipe toda. O ECC IPVM 
passará a ser um evento do Recanto Presbite-
riano, administrado por uma NOVA DIREÇÃO, 
composta pelos casais: Alexandre e Eduarda, 
Mauro e Valéria, Renato e Angela e Ruy e Ana. 
Por favor, continuem, não parem!  Esta é a nossa 
oração!

Nova Direção - Jesus Cristo
Mas não é só no ECC que tivemos mudanças! 
Algumas pessoas decidiram estar sob a nova di-
reção de Jesus Cristo, como está registrado em 
II Corintios 5.17 – “se alguém está em Cristo é 
nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis 
que se fizeram novas”. Oremos para que conti-
nuem, não parem! Pois “a vida com Cristo é uma 
constante vitória, não obstante às aparentes 
derrotas. Já a vida sem Cristo é uma constante 
derrota, não obstante às aparentes vitórias”.
• 37 casais participaram do 37º ECC IPVM
• 53 pessoas já conheciam a Cristo 
• 21 pessoas não usufruíam desta intimidade 
com Cristo



e derrame suas bênçãos sobre o casal nesta nova 
fase de suas vidas. 
 
DIRETORIAS 2020
Se seu ministério já fez a eleição, lembre-se de en-
viar para a secretaria da igreja: 
secretaria@ipvm.org.br.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AGENDAMENTO
Está marcada para o final de outubro, dia 28 às 19h.  
Caso você já tenha a sua programação de 2020 fei-
ta, envie para a secretaria@ipvm.org.br. Assim faci-
litará e agilizará os acertos nos conflitos das datas. 
 
CURSO DE INFORMÁTICA
Novos cursos no 2º semestre com o Dc. Everardo.
• 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 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
Como ordenou Cristo que o pão e o vinho fossem 
dados e recebidos no sacramento da Ceia do Se-
nhor? Cristo ordenou que os ministros da Palavra, 
na administração deste sacramento da Ceia do Se-
nhor, separassem o pão e o vinho do uso comum 
pela palavra da instituição, ações de graça e oração; 
que tomassem e partissem o pão e dessem, tanto 
este como o vinho, aos comungantes, os quais, pela 
mesma instituição, devem tomar e comer o pão e 
beber o vinho, em grata recordação de que o corpo 
de Cristo foi partido e dado, e o seu sangue derra-
mado em favor deles. Mc 14.22-24.

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/

• 10 pessoas aceitaram a Cristo como único e 
suficiente Salvador
• 2 pessoas se reconciliaram com Cristo 
• 36 casais decidiram por ter Jesus como centro 
de seu casamento

IPVM continue, não pare
• A Coordenação do ECC agradece a você que 
nos sustentou com as suas orações e pede a 
você: Continue, não pare de apoiar à Nova Di-
reção do ECC.

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos eventos no 
nosso recanto:
• Piquenique no Recanto: Programe-se! Dia 
5/10, com saída de ônibus da IPVM às 7h.
• 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 
par¬tir do dia 12/9.
• Inscrições para a Temporada e Acampa da 
UMP já estão no ar pelo site.

PIQUENIQUE DA FAMÍLIA IPVM         
Próximo sábado! Dia 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 a IPVM. Se preferir, poderá 
ir de carro próprio. Início do culto às 10h. 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 fa-
mília 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
CASAL MARIA LÚCIA E CEZAR AGUIAR
Maria Lúcia desde que nasceu “pertenceu” a 
IPVM. Sua mãe foi fundadora dessa igreja. Ela 
com seu marido Cezar serviram ao Senhor atu-
ando constantemente na SAF e no coral. Agora, 
estão de mudança para a Austrália onde moram 
seus filhos e neto onde aguardarão algum dia 
a visita dos amigos. Que o Senhor acompanhe 



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Amauri e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo IPVM 
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ANOTAÇÕES

 
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 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 – 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 
Rocha), Dona Palmira, Cid Ragaini e Pb. Luiz Eduardo 
Machado (já se encontra em casa).  

ANIVERSARIANTES
Hoje Bruno Calazans Barcellos
30 Juan Carlos Monastério Cespedes
 Julia Galluzzi Scott
 Sophia Hoffert Monteiro de Lima
1/10 Alexandre de Almeida Vieira
 Daniel Luiz Novaes Machado
 Maria Laura Garcia Carboni Freiria 
2 Vanilda Vilano Avelar
 Rebeca Nishioka Petrilli
4 Carina Oliveira Soares Novaes Miranda
 Arthur Santucci Rocha
 Daniela Bertagni Abraão
 Flávio Daniel Flud Lima
 Ana Feitosa Tsukada
5 Antonio Carlos Gonçalves Scabbia
 Joana Favett

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Eleusis e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Giddalthy, Kesley, 
Leonardo Caoduro, Leonardo Vilela,  Lucas e 
Paulo (Quarta-feira, 09.10 – Josué)

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



 O vazio no coração de um jovem provoca consequências devastadoras para ele, 
para a sociedade e suas famílias. A impetuosidade da juventude quando não está sujeita ao 
temor de Deus – que é o princípio da sabedoria e da prudência (Pv 9.10) -, agarra-se ao de-
sespero ou, como é mais comum, entrega-se à devassidão do ser. 
 O jovem entregue a sua própria vontade e entendimento é geralmente descontro-
lado, presunçoso, arrogante e dissimulado, capaz de colocar à prova o bem-estar de muitas 
pessoas apenas para ver satisfeito o desígnio mal e corrupto do seu coração. Esse jovem tem 
a cerviz endurecida e é incapaz de acolher as orientações de Deus para a vida, isso porque 
pensa ter melhor entendimento das coisas do que o Criador.
 É evidente que jovens com essa inclinação não se percebem assim e infelizmente, 
nesta geração, até os pais ou responsáveis são negligentes na orientação civil e espiritual de 
homens e mulheres em formação. Parece haver um domínio dos mais novos sob os mais ex-
perientes, que por se tornarem reféns dos caprichos juvenis acabam entregando na bandeja 
para o pecado aquelas vidas das quais deveriam ser responsáveis. Jovens que não temem a 
Deus e não andam nos seus caminhos serão julgados por isso, contudo o juízo será ainda 
maior para os seus pais e responsáveis que preferiram assumir a postura do “é assim mes-
mo!”, “hoje as coisas são outras” e por aí vai.
 Os jovens devem ser orientados e encaminhados, com todos os esforços, para te-
rem como conselheiro a Palavra de Deus, porém, se relegados à própria vontade eles serão 
presas fáceis para ideologias destrutivas, que são a favor de exatamente tudo o que lhes fará 
mal, de tudo que os levarão a desonra moral. Ideologias que lhes entorpecem a mente e o 
corpo, permitindo-lhes tudo o que querem. Sem limites, sem exortações, sem amor, mas 
apenas a intensidade do prazer que o pecado em seus corações deseja.
 Diante desse cenário tão real, atual e terrível, surge a pergunta: O que fazer? Sim-
ples, tenha zelo pelo seu jovem, seja ele filho, parente ou amigo. Ame-o com a atitude de 
devotar os seus esforços para encaminhá-lo aos caminhos de Deus. Use a estrutura da Igreja 
para ajuda-lo nessa tarefa. Traga o seu jovem para a UCP, para a UPA ou para a UMP. Faça-o 
participar! Garanta que ele ouvirá os ensinos sagrados que o conduzirão à Jesus Cristo. Não 
seja dominado pelos caprichos de quem ainda sequer paga as próprias contas. Tema a Deus 
e a responsabilidade que Ele colocou sobre você de conduzir uma vida até os pés da cruz de 
Cristo. Ame o seu jovem! Não desista dele ou dela!
 Que nós como igreja possamos estar em oração pela juventude que vem sendo tão 
atacada, abandonada, e também pelos seus pais e responsáveis, para que saiam da inércia e 
cumpram com o seu dever divino de encaminhar os seus para os caminhos de Deus.

Sem. Arquimedes Oliveira

ANO LXXVII   Domingo 29 de setembro de 2019   Nº 3857

ABANDONO ESPIRITUAL



 

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


