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•

ACONTECE HOJE
MOMENTO DE GRATIDÃO
Louvamos a Deus pelos 25 anos de casado dos 
queridos irmãos diácono Celso Camilo Neves Es-
pírito Santo e Érika Prado Netto Neves. Que Deus 
continue derramando a Sua graça sobre a vida 
conjugal de vocês.

EBD - ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Nossas aulas começam às 11h. Não percam!

ALMOÇO MISSIONÁRIO
Os kits serão vendidos HOJE, logo após a Escola 
Dominical. Lembrando que toda a verba arrecada-
da será em prol dos missionários.

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.
• Reunião de Oração -  Projeto Ana:  Esta é uma 
reunião de oração dirigida pelas mulheres da SAF, 
cujo intuito é interceder pela vida dos filhos, so-
brinhos. Ela é uma reunião aberta para todos os 
membros, homens e mulheres, que desejam depo-
sitar a vida dos seus filhos ao pé da cruz. Ela acon-
tecerá nesta próxima quarta, 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, a UCP juntamente com o 
Coro Kids, farão sua festa de encerramento de 
2019. Muitas surpresas estão sendo preparadas. 
Todas as crianças até 12 anos estão convidadas. 
Para contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp  
– 11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
“FESTIVAL DE PIZZA”
Encerraremos nossas atividades do ano no pró-
ximo sábado dia 30, às 17h, com uma programa-
ção bem especial que faremos com a UMP. Será 
cobrado o valor de R$10,00 por adolescente.
Mais informações com os coordenadores Mar-
cio e Gisele Cossani – WhatsApp 99947-3028.  
Não percam e tragam seus amigos!

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. 
Confira as programações da mocidade:
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! Encer-
ramos nossas atividades neste semestre. Tere-
mos um período de férias e, com a permissão 
de Deus, retomaremos nossos encontros no 
primeiro semestre de 2020.
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.

GEA (GRUPO DE SOLTEIROS, VIÚVOS E DES-
CASADOS)
Próxima reunião será no dia 30 de novembro, 
às 19h30. O preletor deste dia será o Pr. Otniel 
Barbosa e no louvor contamos com a participa-
ção do Samuel. Venham participar conosco! Co-
labore 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. Os convites 
estão à venda no Cantinho Cultural. Faça sua re-
serva antecipada para garantir sua participação.

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos even-



Venha adorar e agradecer a Deus conosco. Espera-
mos por você!

RELATÓRIOS
As Sociedades Internas da IPVM, inclusive os co-
ros, deverão encaminhar seus relatórios e livro de 
Atas até o dia 07/12 ao Conselho da Igreja para 
exame. 

DOAÇÃO PIANO
Estamos doando o piano que está na casa pastoral. 
Interessados entrarem em contato com a secreta-
ria da igreja.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
179. Devemos orar somente a Deus? 
Sendo Deus o único que pode esquadrinhar o cora-
ção, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir 
os desejos de todos, o único em quem se deve crer e 
a quem se deve prestar culto religioso, a oração, que 
é uma parte especial do culto, deve ser oferecida 
por todos a ele só, e a nenhum outro. 
1Rs 8.39; Sl 65.2; Mq 7.18; Sl 145.16, 19; 2Sm 22.32; 
Mt 4.10; 1Co 1.2; Lc 4.8; Is 42.8; Jr 3.23.

TESOURARIA
Sobre os dízimos e ofertas: No intuito de uma me-
lhor identificação dos depósitos e transferências re-
alizadas nas contas bancárias da igreja, a tesouraria 
solicita aos irmãos a gentileza de encaminharem 
por email o comprovante da transação bancária. O 
email da tesouraria é: tesourariaipvm@gmail.com

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: 
www.ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/
 
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 convi-
tes. Acesse logo!

tos no nosso recanto: Temporada de Ve-
rão 2020: “Tua Vontade”. As inscrições já es-
tão abertas. Não deixe para a última hora. Para 
mais informações acesse o site do recanto: 
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) - adoles. de 13 a 17 anos.  
- R$ 870,00 - 3x R$ 290,00 
• Se precisar confirmar a inscrição mandar uma men-
sagem 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
ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS 
A igreja está convocada para se reunir em Assem-
bleia Geral Extraordinária para a eleição de 02 pres-
bíteros, em face do vencimento dos mandatos dos 
presbíteros Ângelo Roberto Claus da Silveira e Éver-
son de Paula Fernandes, a ser realizada em 1ª convo-
cação no dia 8 de dezembro e não havendo quorum, 
em 2º convocação no dia 15 de dezembro de 2019. A 
eleição terá início no culto da manhã e encerramen-
to no culto vespertino (às 10h30 e será encerrada às 
19h, ou seja o dia todo).

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Será realizado na próxima quinta-feira, dia 28, às 
20h. Venha participar conosco deste tempo precio-
so de gratidão ao Senhor. Há tanto o que agradecer! 
Agradeçamos por Sua provisão, livramentos rece-
bidos, vitórias alcançadas e suporte emocional nas 
provações. 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.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL 
Já é Natal na IPVM! No próximo domingo, dia 01 /12, 
no culto matutino, o Coral IPVM KIDS dará início às 
celebrações pelo nascimento do Salvador Jesus com 
a Cantata “Encontro na Manjedoura” da Turma do 
Printy. Marque esta data desde já no seu calendário. 



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Eleusis e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM 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

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, preencha 
os dados e entregue na tesouraria.
 
ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos doentes e seus familiares: 
Marlene Caruso, Dona Palmira, Cid Ragaini.

“O SENHOR A DEU, O SENHOR A LEVOU. BENDITO 
SEJA O SEU NOME.”
Momento triste se despedir da nossa irmã e amiga 
Márcia, mas Deus sabe de todas as coisas. A Marci-
nha deixou de sofrer. Aprouve a Deus dar-lhe o des-
canso eterno e o gozo da presença do Senhor para 
sempre, onde um dia, com muita alegria, a reencon-
traremos na morada do Pai Celestial. Continuemos 
orando pelo esposo dc. Pedro, e seus filhos João Pe-
dro (JP) e Sophia, e familiares. Que o Santo Espírito 
conforte e console toda a família neste momento.

ANIVERSARIANTES
Hoje Pedro Paulo Mendes de Matos
 Antônio Girão
 Alice Bennis Silva
 Jacy Pires de Morais Oliveira
25 Luca Silveira Bernardo
 Giovanni Barbosa Lanigra
26 Eliane Cristina Reis Buzzi
 Isabella Siqueira Silva
27 Teófilo Temerloglou
 Marcello Damiano Yo
 Célia Vampre de Castro Ferreira
28 Daniela Ispirian Mir Gelamo
 Fernando Osis Recchia
29 Rui Eduardo de Azevedo Pastor
 Zoraide Camilo Volpe
 Alexandre Henrique Novaes Miranda
            Larissa Stauffer Andrade Fonseca
30 Amós Moreira Ramos
 Bernadete Alves Rodrigues Cintra
 Solemar Soares

ANOTAÇÕES

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro Kids IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Giddalthy,
Kesley, Leonardo Caoduro, Leonardo Vilela, 
Lucas e Paulo 
Culto de quarta-feira: Marco Caruso

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



“Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás atingido.” (Sl 91.7)

 A nossa saga, pelo salmo 91, chega ao seu verso mais conhecido, mais utiliza-
do e talvez o mais mal compreendido. Pois ao contrário do que se imagina, esse verso 
fala muito mais sobre Deus, do que sobre as nossas dificuldades e problemas. Esse sal-
mo afirma com veemência que Deus está no controle de todas as coisas. Como temos 
visto, este salmo fala também dos nossos medos e temores que nos desestabilizam, por 
isso a convicção da soberania de Deus é tão importante.
 Duas advertências, a primeira, não use esse salmo como amuleto. Ele por si 
só, impresso em uma folha de papel, não significa proteção. O que dá sentido a ele é a 
fé no Deus que se revelou através dele. A segunda, se você, está passando por situações 
difíceis e você identifica que elas são resultado dos seus pecados e decisões, o melhor a 
fazer, não é vindicar a proteção, mas buscar arrependimento através do perdão conce-
dido na cruz por Cristo.
 Nesta sequência final dos temores humanos, enxergamos uma proteção tão 
significativa, que é demonstrada associando todas as características anteriores de 
Deus, mencionas nos versos 1 a 6, da sombra, do refúgio, do baluarte e do livramento, 
tendo o seu ápice em uma proteção tão sublime, onde muitos são atingidos, mas você 
não será.
 Como isso é possível? Quando estamos caminhando na vontade de Deus, ele 
nos permite viver circunstâncias que parecem humanamente impossíveis de sobreviver. 
Por exemplo, milagres, o mar se abre, o pão se multiplica, o cego vê, o morto ressuscita, 
mas tudo isso, porque esta é a vontade de Deus. Um outro prisma dessa realidade é que 
o não ser atingido, está se referindo aquilo que Deus determinou para nós e neste caso, 
não ser atingido pode significar também, não ver o milagre, não abrir o mar, não ver a 
multiplicação, o cego continuar cego e a morte enfim chegar. Isso também é não ser 
atingido! Não da maneira que imaginávamos, mas pela incredulidade, pela desesperan-
ça, pelos dardos inflamados de satanás e mesmo assim, glorificar a Deus enfrentando 
tudo isso, pois esta é a vontade do Senhor.
 Estar no caminho da vontade de Deus é o lugar mais seguro da nossa vida, por 
isso podemos crer: Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás atingido.

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


