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•

ACONTECE HOJE
SANTA CEIA
Como parte da liturgia do culto vespertino, esta-
remos em torno da mesa do Senhor, celebrando a 
vitória da Vida sobre a morte e anunciando seu re-
torno glorioso.

EBD (ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL)
Nossas aulas começam às 11h. Aproveite esta opor-
tunidade oferecida para o enriquecimento de sua 
vida espiritual.

PARTICIPE
 
JEJUM E ORAÇÃO
Participe nesta terça-feira, juntamente com a igreja, 
deste tempo reservado para jejuar e orar. O jejum 
será, pelo menos, até ao meio dia.

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)
Reunião Plenária – Será realizada amanhã, dia 04, 
às 15h. 
• Oficina de costura e Celeiro do amor - Acontecem 
todas as terças-feiras, às 13h.
• Madrigal - Os ensaios acontecem todas as segun-
das-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 estudar 
a Sua Palavra. Nosso encontro acontece todas as 
quartas-feiras, às 20h. 
 
UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, por conta do bazar da SAF, não 
teremos atividades.
Aproveitamos e estendemos o convite a todos. 
Para contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp – 
11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Atenção, pessoal! Faremos uma programação ex-

terna no próximo sábado dia 9. Iremos jogar BO-
LICHE no Shopping Vila Olímpia. Nos encontrare-
mos na porta da igreja às 12h30 e sairemos às 13h. 
Voltaremos na igreja até no máximo às 19h. Mais 
informações com os coordenadores Marcio e Gise-
le Cossani – WhatsApp 99947-3028 e com nossa 
diretoria. Não percam e tragam seus amigos!

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. 
Confira as programações da mocidade:
14/11 - 17/11 - Acampamento UMP: Menos é Mais
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 20h (quinzenal). Próximo encontro 
será dia 9/11. Venha participar!
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
Durante o mês de novembro, estaremos divulgan-
do a programação de encerramento de atividades 
do ano de 2019, com um almoço de confraterniza-
ção agendado para o dia 07 de dezembro, às 12h.

JUNTA DIACONAL - REUNIÃO ORDINÁRIA
Será realizada amanhã, às 19h30, no local de cos-
tume. Todos os diáconos em atividade estão con-
vocados. 

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.recantopres-
biteriano.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



Gl 2.20; Jo 6.35; Jo 1.16; Fp 3.9; 1Pe 1.8; 2Cr 30.21; 
Sl 22.26; 1Co 10.17.

ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos para 
uma conversa, um aconselhamento, uma visita so-
cial ou a enfermos (hospitalizados ou não). Entre em 
contato com a secretaria da IPVM para que possa-
mos 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), ví-
deos, 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.
 
PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho 
Cultural”. Qualquer que seja a necessidade – enfer-
midade ou não – passe por lá, retire a ficha, preen-
cha os dados e entregue na tesouraria.
 
ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos doentes e seus familia-
res: Marlene Caruso, Márcia Lima (esposa do dc. 
Pedro Rocha, estará iniciando esta semana o proce-
dimento para o transplante da medula óssea), Dona 
Palmira, Cid Ragaini e Nathália C. Andrada.  

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 Aparecida 
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 Arthur Ribeiro Campos Morbidelli
 Daniel de Lima
 Maria Fernanda Araújo Placiê Ferreira
4 Elizabeth de Camargo Martins
 Ana Taffari Ferreira da Costa
5 Mira da Silva Lemes

AVISOS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA
O Conselho da IPVM, CONVOCA todos os mem-
bros da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, civil-
mente capazes, para se reunir em ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA para fim exclusivo de proceder 
a aprovação do Novo Estatuto. Esta será realizada 
em primeira convocação no dia 10 de novembro 
de 2019 e, não havendo quorum, em segunda con-
vocação no dia 17 de novembro de 2019, ambas às 
10h30.  Obs: Não houve mudança do Novo Esta-
tuto já aprovado, mas esta é uma medida neces-
sária junto aos cartórios e bancos do nosso país. 
O Novo Estatuto está disponibilizado no site da 
IPVM: www.ipvm.org.br/estatuto

BAZAR DA SAF
Sábado que vem a SAF realizará o Bazar de Natal. 
Atenção!!! Teremos o cantinho do Brechó e dos 
quitutes que serão vendidos. O Bazar abre às 12h. 
A renda será revertida para auxílio a missionários 
e demais trabalhos sociais ao longo do ano de 
2020. Aguardamos por você!

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Nosso alvará de funcionamento junto à prefei-
tura já foi revalidado.  Gostaríamos de registrar 
o nosso agradecimento à engenheira Rosa Ma-
ria Miraldo que nos auxiliou no comando de todo 
este processo.
 
SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
174. Que se exige dos que recebem o sacramento 
da Ceia do Senhor, na ocasião de sua celebração?
Exige-se dos que recebem o sacramento da Ceia 
do Senhor que, durante a sua celebração, esperem 
em Deus, nessa ordenança, com toda a santa re-
verência e atenção; que diligentemente observem 
os elementos e os atos sacramentais; que atenta-
mente discriminem o corpo do Senhor, e, cheios 
de amor, meditem na sua morte e sofrimentos, e 
assim se despertem para um vigoroso exercício 
das suas graças, julgando-se a si mesmos e en-
tristecendo-se pelo pecado, tendo fome e sede 
ardentes de Cristo, alimentando-se nele pela fé, 
recebendo da sua plenitude, confiando nos seus 
méritos, regozijando-se no seu amor, sendo gra-
tos pela sua graça e renovando o pacto que fize-
ram com Deus e o amor a todos os santos.
1Co 11.29; Lc 22.19; 1Co 11.31; Zc 12.10¸Sl 63.1; 



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Everson e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Giddalthy, Kesley, 
Leonardo Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas e Paulo. 
Culto de Quarta-feira: Lucas

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Eleusis, Everson, 
Hothir e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Alexandre
LOUVOR MUSICAL: Coro Catares e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jeferson, 
João Batista, Josué Jr. e Luís Petrilli Fº. Culto de 
quarta-feira: Joca

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha  
PRESBÍTEROS: Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Conjunto 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

 Elias de Sousa Fontes
6 Alessandra Teisen Luz
 João Batista Paschoal
 Rute Rodrigues Rezende
 Paulo Roberto de Abreu
 Heloísa Garcia de Souza
 Cid Ragaini
              Igor Andrade Fonseca Homem
7 Arthêmia  Nascimento Silva Santos
 Lídia Sung Hee Yang
 Gabrielly Paiva Fontes Damasceno
 Humberto Ferreira Martins
 Eduardo de Moraes
 Rogério da Hora Moreira
8 Dionísio Quintino de Abreu
9 Priscila de Paula Vieira Scherrer
 Helena Machado Pretti
 Cláudio Fernandes
 Luiz Eduardo Penteado Machado
 Sarah  Petriche Gomes

ANOTAÇÕES



Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade 
dele será o seu escudo protetor. (Salmo 91.4)

 Você já presenciou como uma galinha protege os seus pintinhos? A maneira 
como ela cuida dos seus filhos e os mantém aquecidos, protegidos e aconchegados a 
ela? Essa parte do salmo é exatamente o momento em que podemos sentir esse cui-
dado do Senhor voltado exclusivamente para os seus filhos e filhas, que o consideram 
refúgio e fortaleza. O sentimento de solidão e de perigo iminente, podem até aparecer, 
mas Ele está cuidando de sua vida como um pássaro acolhe os seus filhotes.
 A despeito de toda a sensação de abandono, esse salmo é um post-it de Deus 
para nos lembrar que Ele sabe da nossa fragilidade e que necessitamos de cuidado. Por 
isso, a comparação com a figura da ave e seus filhotes são tão significativas, pois elas 
falam quem nós somos e quem Deus é. Diante disso, precisamos nos apegar e confiar 
para que ao passarmos por aflições, saibamos que estamos sob os seus cuidados, pois 
Ele está conosco.
 O salmista coloca a verdade como sendo um escudo protetor. Esse tipo de ar-
madura, ficava preso ao braço do guerreiro e possuía uma característica de mobilidade, 
pois era facilmente redirecionado contra lanças, espadas e flechas. A verdade de Deus 
é esse escudo, pois nela podemos confiar que não falhará. Quando vivemos conforme a 
verdade de Deus, nossas vidas são construídas na Rocha que nos dá segurança. Se as 
circunstâncias mudarem, a casa continuará firme nessa verdade. A verdade proporciona 
isso, confiança, direção certa e firmeza para construir. Então, por que a verdade não 
seria um escudo que livra da mentira, falsidade e maledicência? Estamos seguros para 
usar esse escudo da verdade do Senhor sabendo que não falhará.
 O salmo 91 fala muito mais sobre o estilo de vida que temos, do que sobre 
o que Deus pode fazer por nós. Ele revela um Deus acessível e presente, soberano e 
disposto a nos ajudar. Por outro lado, nos apresenta como seres frágeis, dependentes e 
que precisam afirmar, para a incredulidade que nos assedia, que Ele é escudo e fortale-
ça, refúgio das guerras, assas de acolhimento e proteção contra males, laços e pestes. 
Quem permanece aflito, diante de tudo isso, deve considerar que o problema está na 
incredulidade e não no Senhor.

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


