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•

ACONTECE HOJE
CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA
Participemos no culto matutino deste momento 
de redenção, entrega e renovação ao Senhor Jesus.

EBD (ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL)
Por conta do feriado hoje haverá aula conjunta dos 
adultos no salão social que será iniciada 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)
• 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 to-
das as quartas-feiras, às 20h. 
 
UCP (CRIANÇAS)
No próximo sábado, retornamos as atividades 
com muita brincadeira e diversão, todas as crian-
ças até 12 anos estão convidadas. Pais tragam 
seus filhos, vamos juntos aprender sobre o amor 
de Jesus!  Todos os sábados das 10h às 12h. Até lá! 
Para contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp 
– 11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Não percam nossa programação e tragam seus 
amigos! Todos os sábados das 14h às 18h temos 
esportes na nossa quadra, louvor, estudos bíbli-
cos, palestras com assuntos variados e atuais, 
brincadeiras e sempre um delicioso lanche.
“De que maneira poderá o jovem guardar puro o 
seu caminho? Observando-o segundo a tua pala-
vra.” Salmos 119:9

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

23/11 - Programação Normal 
30/11 - Encerramento da UMP: Festival de Pizza
• 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.

GEA (GRUPO DE SOLTEIROS, VIÚVOS E DESCA-
SADOS)
Próxima reunião será no dia 30 de novembro, às 
19h30. O preletor deste dia será o Pr. Otniel Bar-
bosa e no louvor contamos com a participação do 
Samuel.
Venham participar conosco. Colabore com nosso 
lanche (um prato de salgado ou doce).

GERAÇÃO DE OURO
No dia 07 de dezembro teremos um almoço de 
confraternização, iniciando às 12h. Faça sua re-
serva antecipada para garantir sua participação. 
Os convites já estão à venda no Cantinho Cultural.

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos eventos no 
nosso recanto:
Temporada de Verão 2020: “Tua Vontade”. As ins-
crições já estão abertas. Não deixe para a última 
hora. Para mais informações acesse o site do re-
canto: http://www.recantopresbiteriano.com.br/
temporadas/inscricoes/ 
Condições de pagamentos: 
• Turma P - (08-11/jan) - crianças de 5 a 8 anos - 
R$ 570,00 - 3x R$ 190,00 
• Turma M - (12-18/jan) - crianças de 9 a 12 anos - 
R$ 870,00 - 3x R$ 290,00 
• Turma G - (19-25/jan) - adolescentes de 13 a 17 



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.

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

RELATÓRIOS
As Sociedades Internas da IPVM, inclusive os co-
ros, deverão encaminhar seus relatórios e livro de 
Atas até o dia 07 de dezembro, ao Conselho da 
Igreja para exame. 

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
178. O que é oração?
Oração é um oferecimento de nossos desejos a 
Deus, em nome de Cristo e com
o auxílio de seu Espírito, e com a confissão de nos-
sos pecados e um grato
reconhecimento de suas misericórdias.
Sl 62.8; Jo 16.23, 24; Rm 8.26; Dn 9.4; Fp 4.6.

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-
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.

anos. • R$ 870,00 - 3x R$ 290,00 
• Se precisar confirmar a inscrição mandar uma 
mensagem para o WhatsApp do Recanto (11) 
97685-0352.
 
DISQUEPAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232  
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

AVISOS
PÁTRIA AMADA
Nesse dia 15 de novembro celebramos a Procla-
mação da República. A Bíblia nos ensina que como 
Igreja do Senhor devemos orar pela nossa nação e 
por suas autoridades (1 Tm 2.1-3). Por isso, convo-
camos a igreja a orar pelo Brasil e por seus líderes, 
para que tenhamos paz e para que todos os brasi-
leiros sejam abençoados.

CONSELHO DA IPVM
Todos os presbíteros e pastores estão convocados 
para a próxima reunião que será amanhã, dia 18, a 
partir das 19h, reunião de oração e às 20h assun-
tos de ordem administrativa.

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 15 de dezembro de 2019. 
A eleição terá início às 10h30 e será encerrada às 
19h. Indicações de nomes até HOJE, dia 17/11.

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 lei-
lão de cativos em Portugal ate a morte de Zumbi 
dos Palmares”, livro esse que já figura entre um dos 
mais vendidos nas lojas especializadas. Não perca! 
• Marque na sua agenda: Igreja Presbiteriana de 
Vila Mariana Rua Vergueiro, 2407 
• Dia 23 de novembro às 8h3o. Convide seus ami-
gos e participe conosco deste momento. Ate lá! 



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Alexandre, Angelo Claus,  Everson, 
Eleusis e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Marcio Cossa-
ni, Renato, Rogério, Saulo
Culto de quarta-feira: Marcelo Nishioka

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Eleusis e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Marcelo, 
Oflar Simões, Sérgio, Thales e Thiago
Culto de quarta-feira: Marcio Cossani

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha  
PRESBÍTEROS: Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Jovem e Grupo 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

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 
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, realizado o transplante da medula ós-
sea e aguardando a recuperação), Dona Palmira, Cid 
Ragaini.

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 Maria Dulce Feitosa da Silva
 Dora Stalder Galhardo
 Luiza Diório
 Juliane Amador Zogaibe Alkimin
                 Rafael Stauffer Andrade Fonseca
18 Glaydson Texeira Cavalcante
 Laura Trimer de Baptista
 Florinda Miaco de Moura
20 Lili Tao Chiang
 Rebeca Polli Rezende de Araújo
 Celmy Gleth Machado
 Ana Lidia Turra Rosa
 Ione Ferreira Luz
 Ronis Benitto Corrêa
21 Guilherme Casella Caruso
 Nicholas de Aquino Maia
 Nicolina Boccia Giordani
 Fábio Kawaoka Takase
22 Sônia Valdeth Franco Oliveira
 Ester Galhardo

ANOTAÇÕES

 Sarah Bittencourt de Faria Cândido
 Oflar de Almeida Simões Filho
23 Antoun Arkie
 Amanda Carneiro Rodrigues



“Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.” 
(Sl 91)

 Novamente o salmista apresenta os perigos que podem nos afligir, tanto de 
dia quanto de noite, mostrando a plenitude da nossa fragilidade neste ciclo de anoitecer 
e amanhecer, lembrando-nos que não estamos isentos dos perigos.
 Neste verso, a abordagem do salmista está relacionada a dois perigos que po-
dem nos assolar provocando medo extremo. O primeiro, é retratado no versículo com 
o nome de peste, uma doença que é transmitida pelo ar, contato físico, pela água e é 
invisível aos olhos, conduzindo os seus alvos a passos largos para a morte. Hoje, essas 
doenças ainda existem e tem tirado a vida de milhares de pessoas.
 Circunstâncias como essa estão fora do nosso controle, não temos condições 
de nos precaver com segurança total, pois a possibilidade de contaminação existe. A 
peste anda na escuridão, sem anunciar sua chegada, sem previsibilidade, sem distinção 
de pessoas, provocando o terror por onde passa. Esse é o medo do salmista e pode ser 
o medo de todos aqueles que se sentem ameaçados em situações que não possuem 
controle.
 O segundo temor do salmista é chamado de mortandade que assola o meio 
dia. Ao contrário da peste, essa pode ser visível, mas é irrefreável. Sabemos da sua pre-
sença, temos conhecimento dos seus feitos, mas não estamos em isonomia com essa 
mortandade, ela domina. Não podemos destruí-la, direcioná-la ou fugir. 
 Diante desse quadro, qual o tipo de reação temos? Sucumbir ao fatalismo ou 
recorrer ao auxílio dAquele que está acima de todo o mal? Se não temos o controle, te-
mos a opção de confiar. Buscar a Deus e confiar em seu auxílio e soberania é o caminho. 
Deus é o que pode vacinar contra a peste e dominar a mortandade, Ele está no controle 
e é soberano. Se isso é uma verdade, o medo é apenas uma distração enquanto a con-
fiança no Senhor se aloja nas palavras e promessas de Deus.
 Lembremo-nos dessas verdades, de que mesmo durante as noites mais escu-
ras e os dias mais incertos, o medo nada mais é do que uma atitude irracional frente a 
confiança e dependência que Deus nos convida a ter nEle. Cofie, Deus está presente, ele 
providenciou o antídoto contra a peste e o domínio sobre a mortandade.

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


