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•

ACONTECE HOJE
JÁ É NATAL NA IPVM
Hoje, no culto matutino, o Coral IPVM KIDS dará 
início às celebrações pelo nascimento do Salvador 
Jesus com a Cantata Encontro na Manjedoura. 

BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ
No transcorrer do culto matutino haverá a cerimô-
nia de batismo e profissão de fé, dos alunos que 
cursaram a classe de catecúmenos. Deus seja lou-
vado pela vida de cada novo membro!

SANTA CEIA
Jesus nasceu, Jesus morreu e Ressuscitou! Reunidos 
em torno da mesa do Senhor proclamamos a vitória 
de Cristo sobre a morte, garantia de nossa ressur-
reição, pela qual entraremos no Reino de Deus, que 
está preparado antes da fundação do mundo.

EBD (ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL)
Participe das nossas aulas que, com certeza, irão 
enriquecer a sua vida. Elas serão iniciadas 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)
• Plenária: Nossa reunião será amanhã dia 02, às 
15h, no salão Isaac de Mesquita. Essa será a última 
Plenária do ano, com uma comemoração especial 
do Dia do Pastor. Aguardamos por vocês!
- Oficina de costura e Celeiro do amor - Acontecem 
todas as terças-feiras, às 13h.
- Reunião de Oração - ocorre toda 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)
A UCP encerrou suas atividades de 2019 e retornará 
em 2020 com novas surpresas e novidades, cheio 
de novas brincadeiras e atividades. 

UPA (ADOLESCENTES)
Encerramos nossas atividades do ano nesse fi-
nal de semana, com um “FESTIVAL DE PIZZA” 
sensacional, com muita comunhão e diversão! 
Desejamos um excelente fim de ano e excelen-
tes férias a todos. Até fevereiro e que o Senhor 
JESUS seja sempre glorificado em nossa UPA!

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

GERAÇÃO DE OURO
Último domingo! No próximo sábado teremos 
um Almoço de Confraternização iniciando às 12h. 
Os convites 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 
inscrições já estão abertas. Não deixe para a úl-
tima hora. Para mais informações acesse o site 
do recanto: 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 
anos. • R$ 870,00 - 3x R$ 290,00 



decemos imensamente a todos que cooperaram, 
fazendo e organizando, e aos que compraram. Deus 
os abençoe!

AGRADECIMENTO
Agradecemos ao Rodrigo Volpe pela belíssima or-
namentação de Natal dos nossos salões. Deus o 
abençoe!

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

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
180. O que é orar em nome de Cristo?
Orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu 
mandamento e em confiança nas suas promessas, 
pedir a misericórdia por amor deles, não por mera 
menção de seu nome; porém derivando o nosso 
ânimo para orar, a nossa coragem, força e espe-
rança de sermos aceitos em oração, de Cristo e sua 
mediação.
Jo 14.13, 14; Lc 6.46; Hb 4.14-16; 1Jo 5.13-15.

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), 
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 Mariana 
ou IPVM.
 
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!

• 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
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 con-
vocação no próximo domingo, 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 encerramento no culto vespertino. (às 
10h30 e será encerrada às 19h, ou seja, o dia todo).

JUNTA DIACONAL 
A Reunião Ordinária será realizada amanhã, às 
19h30, no local de costume. Todos os diáconos em 
atividade estão convocados! 

MINISTÉRIO DE MÚSICA 
A partir deste domingo nossos coros estarão apre-
sentando as Cantatas de Natal. Agradecemos o cari-
nho e empenho de todos envolvidos neste ministério 
e que irão enriquecer as nossas comemorações na-
talinas. Convide seus amigos!

Programação Especial de Natal dos coros:
Hoje - Coro Kids IPVM
15/12 - Coro Feminino Cantares, às 9h15. Coro Mas-
culino Maranatha, às 19h. 
Dia 17 - Coro IPVM e Orquestra IPVM, às 9h15 e 19h.

HERANÇA DO SENHOR
No último dia 27 nasceu o pequeno Heitor Lopes 
Pereira, filho do nosso funcionário Daniel e de sua 
esposa Tainá. A IPVM se alegra e parabeniza aos 
pais, desejando as mais ricas bênçãos sobre a vida 
do seu filho. Deus seja louvado!

CONSELHO MISSIONÁRIO
Informa que a renda arrecadada no almoço missio-
nário foi de R$ 6.338,00, dinheiro este que será des-
tinado para o natal dos nossos missionários. Agra-



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Hothir
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, Everson, Petrilli, Ruy e Wanderley 
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: 
Amauri Machado, Marlene Caruso, Dona Palmira,  
Cid Ragaini.

ANIVERSARIANTES

Hoje Ana Paula Soares Lopes
 Patrícia Helena Romero Henriquez
2 Carmen Sylvia Mattos Valim
3 Rafael Volpe Martins
 Maria Clara Amador Zoraige Alkimin
4 Vânia Greco França da Silveira
 Ilza Maria de Rezende
 Luiz Henrique Diório Trizzi
 Larissa de Athayde Ribeiro Fortes Rizzi
 Joyce Louceiro
5 Zita de Oliveira Immezi
 Vera Lúcia Novaes Machado
 Silas de Oliveira Baptista
6 Igor Fonseca Torrente
7 Floripes Quaglio Papotti
 Aderbal Caldeira de Andrada
 Gyselle Christina Valente Oliveira

Parabenizamos os nossos funcionários Antônio que 
fará aniversário no dia 03 e Toninho que fará no dia 
05. Deus os abençoe ricamente!

ANOTAÇÕES

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Petrilli e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Conjunto da Mocidade 
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jefer-
son, João Batista, Josué Jr. e L.Petrilli Fº
Culto de quarta-feira: Joca

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



“Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste:  
O SENHOR é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada.” (Salmos 91.8-9)

 Continuando nossa jornada pelo Salmo 91, entramos agora numa sequência 
de causas e efeitos que são produzidas pela confiança ou desconfiança de Deus. O 
justo agora irá contemplar a justiça do seu Senhor e seus olhos verão o fim justo que 
Deus dará para todas as coisas. Isso é mais um confronto com as questões tão difí-
ceis de responder, utilizando apenas a linha da razão. A justiça de Deus transcende o 
tempo e a nossa limitada humanidade.
 Asafe, em alguns salmos mostra essa revolta ao contemplar a prosperidade 
dos ímpios. Jó também tem a mesma atitude. Habacuque mostra a sua revolta e em 
todos os casos, Deus lembra que essa prosperidade é temporal e limitada, que esse 
sentimento presunçoso de vitória, não perdurará, que a iniquidade será julgada e terá 
um fim.
 Um ponto bem interessante desse versículo é que o justo verá o fim o ímpio, 
mas ele não fala que o ímpio verá o fim do justo. Isso acontece pela cegueira espiri-
tual que o ímpio possui, ela é tão intensa que não percebe que já está morto em seus 
pecados. Os mortos não veem por que já estão mortos, mas os justos estão atentos 
a tudo o que ocorre debaixo do sol, e podem ver o justo juiz conduzindo nossa histó-
ria, por isso ele diz: “O Senhor é o meu refúgio”. As guerras pertencem a Deus, ele é 
quem batalha pelo seu povo. Quem busca refúgio o faz por estar assustado e apenas 
deseja se esconder daquilo que o amedronta, mas mesmo escondido ele pode ver, 
contemplando por uma fresta o fim da injustiça.
 A guerra pertence ao Senhor e Ele batalha pelo seu povo. Quem busca refú-
gio está assustado e apenas deseja se esconder, mas dentro do recinto de proteção 
ele pode contemplar pela janela o fim dos que vivem vidas de autodestruição. Por 
isso, podemos aguardar o dia em que a iniquidade não mais existirá, e ficaremos 
felizes vendo Deus sendo glorificado. 
 Se essa convicção não é algo que você possui, pode ser uma boa oportuni-
dade para saber se Deus é, de fato, o seu refúgio e sua morada. Peça, busque, entre-
gue e habite, na presença desse Deus soberano.

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


