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•

ACONTECE HOJE
MULHERES QUE ORAM
O que você sabe sobre isso? Onde, quando, 
quem? Durante o culto vespertino o Rev. Gusta-
vo falará sobre este assunto.

MOTIVOS DE GRATIDÃO 
Hoje, no decorrer do culto da manhã o Rev. 
Gustavo apresentará os irmãos recebidos como 
membros da nossa igreja. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Será realizada HOJE, às 10h30, em 1ª con-
vocação, a ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA para fim exclusivo de 
proceder a aprovação do Novo Estatuto. Parti-
ciparão dela somente os membros comungan-
tes e civilmente capazes (maiores de 16 anos).  

Caso não haja quorum o conselho da igreja con-
voca os membros para a 2ª convocação que ocor-
rerá no dia 17 de novembro de 2019, também 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

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

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)
• Oficina de costura e Celeiro do amor - Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h.
• Madrigal - Os ensaios acontecem todas as se-
gundas-feiras, às 14h30.

ESTUDO BÍBLICO
Participe conosco deste momento reservado no 
meio da semana para orar, louvar a Deus e estu-

dar a Sua Palavra. Nosso encontro acontece todas 
as quartas-feiras, às 20h. 
 
UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, por conta do feriado de 
15 de novembro, não teremos atividades. Para 
contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp –  
11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Não teremos atividades no próximo sábado dia 16 
devido ao feriado prolongado.“De que maneira po-
derá o jovem guardar puro o seu caminho? Obser-
vando-o segundo a tua palavra.” SALMOS 119:9
Mais informações com os coordenadores Marcio 
e Gisele 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 a 17/11 - Acampamento UMP: Menos é Mais
• 23/11 - Programação Normal 
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 20h (quinzenal). Atenção! Encerra-
mos nossas atividades neste semestre. Teremos 
um período de férias e, com a permissão de Deus, 
retomaremos nossos encontros no primeiro se-
mestre de 2020.
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 dia 07 de dezembro teremos um almoço de con-
fraternização, iniciando às 12h. Os convites já estão 
à venda. Faça sua reserva antecipada para garantir 
sua participação!

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos eventos no 



çamos por Sua provisão, livramentos recebidos, 
vitórias alcançadas e suporte emocional nas pro-
vações. Convide um amigo para que ele vivencie 
conosco esse momento tão especial. Sugerimos 
aos irmãos trazerem pelo menos 1 kg de alimento 
não perecível para doação.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
175. Qual é o dever dos crentes depois de recebe-
rem o sacramento da Ceia do Senhor?
O dever dos crentes, depois de receberem o sa-
cramento da Ceia do Senhor, é o de seriamente 
considerar como se portaram nele, e com que 
proveito; se foram vivificados e confortados; de-
vem bendizer a Deus por isto, pedir a continuação 
do mesmo, vigiar contra a reincidência, cumprir 
seus votos e animar-se a atender sempre a esta 
ordenança; se não acharem, porém, nenhum be-
nefício, deverão refletir novamente, e com mais 
cuidado, na sua preparação para este sacramento 
e no comportamento que tiverem na ocasião, po-
dendo, em uma e outra coisa, aprovar-se diante 
de Deus e de suas próprias consciências, espe-
rando com o tempo o fruto de sua participação; 
se perceberem, porém, que nessas coisas foram 
remissos, deverão humilhar-se, e para o futuro 
participar desta ordenança com mais cuidado e 
diligência.
1Co 11.17, 30, 31; 2Co 2.14; At 2.42, 46, 47; 1Co 
10.12; 1Co 11.25, 26; Sl 27.4; Sl 77.6; Sl 77.6; Sl 
123.1, 2; Os 14.2; 2Co 7.11; 1Cr 15.12-14.

ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição para uma con-
versa, um aconselhamento, uma visita social ou a 
enfermos (hospitalizados ou não). Entre em con-
tato 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.

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
ALMOÇO MISSIONÁRIO
Está marcado para o domingo, dia 24 de novem-
bro. Os kits serão vendidos logo após a Escola Do-
minical. Lembrando que toda a verba arrecadada 
será para os missionários.

ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS
A igreja está convocada para se reunir em Assem-
bleia Geral Extraordinária para a eleição de 02 
presbíteros, em face do vencimento dos mandatos 
dos presbíteros Ângelo Roberto Claus da Silveira 
e Éverson de Paula Fernandes, a ser realizada em 
convocação única no dia 08 de dezembro de 2019. 
A eleição terá início às 10h30 e será encerrada às 
19h. Indicações de nomes até o próximo domingo, 
dia 15/12.

CAFÉ AMIGO
Laurentino Gomes é o próximo convidado especial 
do Café Amigo e estará conosco compartilhando 
o seu testemunho e detalhes sobre seu novo livro. 
Ele é cristão e um dos maiores escritores do nosso 
país. Autor Best-Seller no Brasil, 6 vezes ganhador 
do Prêmio Jabuti de Literatura. Ele está lançando 
a sua mais nova obra “Escravidão - Do primeiro 
leilão de cativos em Portugal ate a morte de Zum-
bi dos Palmares”, livro esse que já figura entre um 
dos mais vendidos nas lojas especializadas. 

Marque na sua agenda: Igreja Presbiteriana de Vila 
Mariana Rua Vergueiro, 2407 
Dia 23 de novembro às 8h3o. Convide seus amigos 
e participe conosco deste momento. Ate lá! 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Será realizado na quinta, dia 28, às 20h. Venha 
participar conosco deste tempo precioso de grati-
dão ao Senhor. Há tanto o que agradecer! Agrade-



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Alexandre e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jeferson, 
João Batista, Josué Jr. e Luís Petrilli Fº
Culto de quarta-feira: Joca

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - SP | CEP 04101-200
[11] 5085-2929 | [11] 5579-2929
ipvm@ipvm.org.br | ipvm.org.br

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. 
 
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 do-
ação 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 Kelen de Castro Oliveira Martins
 Rilda Rodrigues da Rocha
 Jacqueline Cristian Reis Ferreira
11 Maria Ilma Leite Nakamura
12 Débora Galhardo dos Santos
 Sueli da Hora Moreira
13 Adriana Rogéria Heleno Hurtado
 Nathália Carvalho Andrada
15 Débora Silvério de Aquino
 Camila Rodrigues Ruffo Moreira

ANOTAÇÕES

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Cláudio Cardozo
PRESBÍTEROS: Alexandre, Angelo Claus,  Everson, 
João Baptista, Eleusis e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Marcio Cos-
sani, Renato, Rogério e Saulo
Culto de quarta-feira: Marcelo Nishioka

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha  
LOUVOR MUSICAL: Congregacional



“Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia,” (Sl 91.5)

 Os salmos utilizam a linguagem poética que nos conduz para imagens que 
ressaltam a importância desse estilo literário, por exemplo, o versículo 5 do salmo 91 
quando faz referência ao dia e a noite querendo expressar segurança ou a falta dela, a 
linguagem poética potencializa essas imagens. Ao se referir sobre a noite, ele fala das 
trevas, do desconhecido, dos temores noturnos que assombram o imaginário humano, 
desde crianças até a idade mais avançada. No entanto, a escuridão reserva diante de 
nós as mais diversas facetas de um ataque iminente. Como somos limitados em nossa 
incapacidade de enxergar durante a noite, os vultos, as formas, os sons, são reinterpre-
tados com os óculos do medo e do que pode acontecer.
 O problema não está exatamente no escuro, mas em nossa incapacidade de 
ter clareza e certeza daquilo que é ou não real. Nossa imaginação e nosso pensamento é 
a morada desses medos. E este é exatamente o cerne da intenção do salmista, pois ele 
quer mostrar que quem cuida de nós é a própria Luz do Mundo. Por isso, não devemos 
temer a noite, nem os dias mais escuros, nem os trajetos que não identificamos com 
clareza, pois quem nos guia é a Luz - Lembre-se do salmo 119 “Lâmpada para meus pés 
e luz para meus caminhos”.
 Isso não quer dizer que sempre que enxergamos estamos em segurança, pois, 
mais uma vez, se o problema da escuridão é nossa falta de visão, então o problema do 
dia também reside naquilo que não podemos ver. A bíblia diz que temos um inimigo que 
lança sobre nós dardos inflamados, que neste salmo é colocado como seta ou flecha. 
Essas flechas, são rápidas e surgem como arcos silenciosos vindo com habilidade e 
de maneira furtiva quando menos esperamos, pois seu objetivo é nos derrubar. Diante 
disso, como devo reagir? Devo temer, ficar paranoico? Não! Porque quem nos guarda é 
o Guarda de Israel e este salmo diz que não devo temer.
 O salmista fala a todo momento da soberania de Deus e não da ausência de 
tribulações. A noite está por vir, os arqueiros estão a postos, mas Deus, nosso escudo, 
nossa fortaleza, nos convida a confiança e a dependência. Maior é o que está em nós do 
que o que está no mundo.

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


