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ACONTECE HOJE
EBD (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 tem-
po abençoado de intercessão. A reunião será das 
12h às 13h.
 
SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
- Seja uma sócia da SAF IPVM!
- Oficina de Costura e 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 desapegar de algumas 
roupas e ajudar os necessitados?
• Madrigal - Os ensaios acontecem todas as segun-
das-feiras, às 14h30.
• Reunião de Oração - A SAF se reúne toda quarta-
-feira, às 15h, no Salão Isaac de Mesquita.

• Bazar da SAF: DOAÇÕES – O bazar já está chegan-
do! Assim, solicitamos a colaboração da igreja para 
doações de roupas femininas e masculinas, bijute-
rias, como também de artigos para casa, cozinha e 
enfeites. Ajudem a enriquecer o nosso bazar com 
suas doações! Elas podem ser deixadas com um 
dos nossos zeladores. Toda a renda será revertida 
para a obra missionária e social. Participe e ore por 
este evento promovido pelas irmãs de nossa igreja. 
Aguardamos sua presença no dia 09/11, sábado, das 
12h às 17h.

ESTUDO BÍBLICO
Participe conosco deste momento reservado no meio 
da semana para orar, louvar a Deus e estudar a Sua 
Palavra. Nosso encontro acontece todas as quartas-
-feiras, às 20h. 
 
UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, a UCP está cheia de brincadeiras 
e atividades. Todas as crianças até 12 anos são con-
vidadas a participar com a gente. Pais, tragam seus 
filhos! Vamos juntos aprender sobre o amor de Jesus.

Os encontros acontecem todos os sábados das 10h 
às 12h. Até lá! Para contatos, falar com a Duda e Alê 
(WhatsApp – 11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Atividade especial no próximo sábado, dia 26, das 
14h às 18h.
Uma divertida TARDE ESPORTIVA preparada pela 
diretoria da UPA. Convide seus amigos e venha 
participar e aproveitar a quadra de nossa igreja.

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. 
Confira as programações da mocidade:
26/10: Louv’Art
02/11: Programação Normal
09/11: 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
Local: Sempre na casa de um dos participantes. 
Entre em contato para saber onde será a próxima 
reunião: (11) 98394-1444.

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos eventos no 
nosso recanto:
- Acampamento da UMP: de 15 a 17/11. Já estão 
abertas as inscrições pelo site:
www.recantopresbiteriano.com.br.
- Temporada janeiro 2020: Inscrições abertas no 
site do recanto.
 
DISQUEPAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232  
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

AVISOS
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO/AGENDAMENTO
Está marcada para o final de outubro, dia 28, às 



tre 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 Maria-
na ou IPVM.
 
REDES SOCIAIS
Você já acompanha os nossos canais no Insta-
gram 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 
Cultural”. Qualquer que seja a necessidade – en-
fermidade ou não – passe por lá, retire a ficha, 
preencha os dados e entregue na tesouraria.
 
ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos doentes e seus fami-
liares: Marlene Caruso, Márcia Lima (esposa do 
dc. Pedro Rocha), Dona Palmira, Cid Ragaini e Pb. 
Luiz Eduardo Machado (já se encontra em casa).  

DOAÇÃO DE SANGUE MÁRCIA 
Nossa irmã Marcia (esposa do Dc. Pedro e mãe do 
João Pedro e da Sophia) ainda necessita de doa-
ção de sangue. Não importa o tipo sanguíneo, só 
é necessário falar o nome dela - “Marcia Apareci-
da Hoffert Monteiro de Lima” ao doar. Endereço: 
Rua Castro Alves 130. A família agradece desde 
já pela colaboração e ajuda dos irmãos, além das 
orações e carinho demonstrados até aqui.

ANIVERSARIANTES

Hoje Gabriel Cárnio Caradori
 José Dos Santos
 Helena  Fonseca Fraga Silva
 Mauro Torrente
 Giovanna Deacolino Pasciano

19h.  Caso você já tenha a sua programação de 
2020 feita envie para a secretaria@ipvm.org.br. 
Assim, facilitará e agilizará os acertos nos confli-
tos das datas. 
 
GERAÇÃO DE OURO
Nos meses de outubro e novembro não teremos 
programação, mas solicitamos aos irmãos que 
reservem a data de 07 de dezembro para nosso 
almoço de confraternização.

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 preci-
sando de voluntários para instrutores e monito-
res. Vamos formar uma equipe no esquema de re-
vezamento. Te¬remos apostilas e treinamentos. 
Os interessados de¬vem entrar em contato com 
Dc Everardo.
 
SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
172. Uma pessoa que duvida que esteja em Cris-
to, ou de que esteja convenientemente prepara-
da, pode chegar-se à Ceia do Senhor?
Uma pessoa que duvida de que esteja em Cris-
to, ou de que esteja convenientemente preparada 
para participar do sacramento da Ceia do Senhor, 
pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, em-
bora não tenha ainda a certeza disto; mas aos 
olhos de Deus o tem, se está devidamente tocada 
pelo receio da falta desse interesse, e sem fingi-
mento deseja ser achada em Cristo e apartar-se 
da iniqüidade. Neste caso, desde que as promes-
sas são feitas, e este sacramento é ordenado para 
o alívio dos cristãos fracos e que estão em dúvida, 
deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se 
para ter as suas dúvidas dissipadas, e, assim fa-
zendo, pode e deve chegar-se à Ceia do Senhor 
para ficar mais fortalecida.
Is 54.7, 8, 10; Is 50.10; Mt 5.3, 4; Sl 31.22; Sl 42.11; 
2Tm 2.19; Rm 7.24, 25; Mt 26.28; Mt 11.28; Is 
40.11, 29, 31; Mc 9.24; At 16.30; 1Co 11.28.

ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos 
para uma conversa, um aconselhamento, uma visi-
ta social ou a enfermos (hospitalizados ou não). En-



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Eleusis, Everson,  
João Baptista, Hothir, Petrilli  e Ruy Ferreira
LOUVOR MUSICAL: Coro Feminino Cantares
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Marcio Cossani, 
Renato, Rogério e Saulo

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Everson e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Petrilli e Amauri
LOUVOR MUSICAL: Orquestra e Coro IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Marcelo, 
Oflar, Sérgio, Thales e Thiago. Culto de quarta-feira: 
Leonardo

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Angelo Claus
LOUVOR MUSICAL: Orquestra e Coro 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

ANOTAÇÕES21 Vail De Rosis Júnior
 Octávio Soares
 Paulo Hamilton Siqueira Junior
 Maíra Alves Ruiz Claudio
 Gabriel Chiang Lourenço
22 Gérson Galhardo
 Thaís Papotti Moura
 Bernardo Benis Silva
 Hannah Fleitas Barbosa
 Márcio Augusto L. Castro Bueno
 Mirian Placer De Almeida
23 José Diogo Valim
 Leandro Cótes
 Pedro Rocha Monteiro De Lima
24 Jin Hwa Lee (Lígia)
 Ana Maria Garcia Carboni Carone
25 Gustavo Henrique Saab Araujo
 Caio Lopes Aiello
26 Esther Dos Santos



          “Diz ao SENHOR: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio.” 

                                                         (Salmos 91.2).

 Continuando nossas meditações no Salmo 91, vamos hoje procurar discernir o 

que seriam as afirmações feitas pelo salmista a respeito do Eterno. Deus é meu refúgio! 

Ele é refúgio, pois nele podemos encontrar o abrigo no meio da aflição. Deus é nossa 

fortaleza! Ele é onde encontro proteção em meio as guerras, pois sei que suas fortalezas 

não serão destruídas por nada, nem ninguém e assim, sou protegido e amparado por esse 

Deus que é detentor de todo poder. Ele é o destinatário de toda a minha confiança e eu 

sou o remetente, dependente do seu refúgio e fortaleza. Ele é aquele que não pode mentir, 

pois, jamais negará a si mesmo. Então, é nele em quem sempre confiarei.

 Quando o salmista afirma: “diz ao Senhor”, a pergunta que vem a mente é se 

seria possível uma tentativa de dizer algo que Deus ainda não saiba? Ou essa expressão, 

que em algumas versões é traduzida por “Direi ao Senhor”, é na realidade a oração de 

alguém confiante, mas que se encontra aflito e sabendo quem é o seu Deus, possui inti-

midade para falar com ele? Essa última é a mais coerente, pois está coadunada com toda 

a teologia bíblica.

 Por que devemos orar? A oração não revela nada mais de Deus do que sua palavra 

já o tenha feito. Ele também conhece o nosso coração no mais íntimo dos pensamentos e 

intenções, pois antes que a palavra me venha a boca, o Senhor já conhece todas. Contudo, 

a oração é o meio através do qual Deus decretou que seus planos fossem realizados. É tam-

bém o meio que ouvimos o ecoar da sua voz contradizendo os enganos do nosso coração, 

pois quando oramos, dizemos “seja feita a sua vontade”. Por isso, orar é um ato que reflete 

em alto e bom tom, que a nossa vontade se levanta contra a vontade do Senhor, onde nossa 

vontade é ferida e cravada na cruz de Cristo, morrendo em desespero, mas que ressuscitará 

pela esperança de que estamos fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus.

 Olha para sua vida e veja o que Ele já realizou. Não viva em desespero olhando ape-

nas para as circunstâncias que continuam a te assolar. Entenda, não apenas fale, mas tenha 

convicção do que significa ser Deus o seu refúgio e sua fortaleza, em quem você confia.

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


