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•

ACONTECE HOJE
CELEBRAÇÃO DE BATISMO 
Com muita alegria e para glória de Deus, os peque-
nos Rafael e Larissa Stauffer A. Fonseca, filhos de 
Igor e Mariana, serão batizados, hoje pela manhã, 
pelo pastor Marcelo Gomes. O nosso desejo é que 
eles cresçam na graça e no conhecimento de Deus. 

PROFISSÃO DE FÉ E BATISMO
Ainda nesta manhã, receberemos novos membros 
por Profissão de Fé e Batismo. É uma grande bên-
ção recebê-los. Deus seja altamente glorificado.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A igreja está convocada para se reunir em Assem-
bleia Geral Extraordinária HOJE para a eleição de 02 
presbíteros, em face do vencimento dos mandatos 
dos presbíteros Ângelo Roberto Claus da Silveira e 
Éverson de Paula Fernandes. 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).

Os candidatos que concorrerão a estes cargos são: 
•  Ângelo R. Claus da Silveira – casado com Vânia.
•  Antoun Arkie –  casado com Miriam.
•  Marcelo Nishioka - casado com Helga.
•  Paulo André Alves Mendes - casado com Rachel. 

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)
Depois de um ano de muitas atividades a SAF en-
cerrou suas programações com uma linda festa de 
encerramento na Plenária e com um delicioso almo-
ço com as voluntárias da oficina de costura e celei-
ro do amor. Retornarão as atividades em 02/2020. 
Mas atenção! As Reuniões de Oração continuam 
acontecendo todas as  quartas-feiras, às 15h, no sa-
lão Isaac de Mesquita.

ESTUDO BÍBLICO
Participe conosco deste momento reservado no 
meio da semana para orar, louvar a Deus e es-
tudar a Sua Palavra. Nosso encontro acontece 
todas as quartas-feiras, às 20h. 
 
UCP (CRIANÇAS)
A UCP encerrou suas atividades de 2019 e re-
tornará em 2020 com novas surpresas e novi-
dades, cheio de novas brincadeiras e atividades. 
“Ensina a criança no caminho em que deve an-
dar, e ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” (Pv. 22.6)

UPA (ADOLESCENTES)
Já encerramos as atividades do ano! Desejamos 
um excelente fim de ano e excelentes férias a 
todos! Até fevereiro e que o Senhor JESUS seja 
sempre glorificado em nossa UPA!
Não percam a temporada de verão 2020 no Re-
canto Presbiteriano. Uma oportunidade de nos 
encontrarmos e matarmos a saudade nas férias.
Faça sua inscrição pelo site: https://www.re-
cantopresbiteriano.com.br/

UMP (JOVENS)
Confira as programações da mocidade em nos-
sas redes sociais: Facebook: @ipvmump e Ins-
tagram: @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.

RECANTO PRESBITERIANO
Fique atento às datas dos próximos eventos no 
nosso recanto:
Temporada de Verão 2020: “Tua Vontade”. As 



SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
181. Por que devemos orar em nome de Cristo?
O homem, em razão de seu pecado, ficou tão afas-
tado de Deus que a ele não se pode chegar sem ter 
um mediador; e não havendo ninguém, no céu ou 
na terra, constituído e preparado para esta gloriosa 
obra, senão Cristo unicamente, o nome dele é o úni-
co por meio do qual devemos orar.
1Jo 14.6; 1Tm 2.5; Jo 6.27; Cl 3.17; Hb 13.15.

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 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 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, Dona Palmira, Cid Ragaini e 
Amauri Machado.

ANIVERSARIANTES
Hoje Marcos Vinicius Torres
 Fúlvio Alves Maranesi

inscrições já estão abertas. Não deixe para a últi-
ma hora. Para mais informações acesse o site do 
recanto: www.recantopresbiteriano.com.br/tem-
poradas/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 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
MINISTÉRIO DE MÚSICA 
Nossos coros estarão apresentando as Cantatas 
de Natal. Agradecemos o carinho e empenho de 
todos envolvidos neste ministério e que enrique-
cerão as nossas comemorações natalinas. Exce-
lente oportunidade em convidarmos parentes, 
amigos, principalmente os que desconhecem o 
sentido verdadeiro do Natal!

Programação Especial de Natal dos coros:
15/12 - Coro Feminino Cantares, às 9h15.
15/12 - Coro Masculino Maranatha, às 19h - cole-
tânea de hinos de Natal. 
22/12 - Coro IPVM e Orquestra IPVM, às 9h15 e 
19h. Cantata: Nasceu a Esperança (Autores: Camp 
Kirkland e Claire Cloninger). 

UMA IGREJA CHEIA DE GRATIDÃO!
Informamos aos irmãos que a arrecadação de ali-
mentos do Culto de Ação de Graças ultrapassou 
250 kilos, que serão distribuídos, segundo as ne-
cessidades específicas para as seguintes entida-
des:  Abrigo Nosso Lar; Casa do Aconchego; Mora-
da do Altíssimo e Casa de Recuperação Filadélfia.

RELATÓRIOS
As Sociedades Internas da IPVM, que ainda não 
encaminharam seus relatórios, pedimos que o fa-
çam com máxima urgência.



ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Everson e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: UMP IPVM 
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jeferson, 
João Batista, Josué Jr. e L.Petrilli Fº
Culto de quarta-feira: Oflar

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha  
PRESBÍTEROS: Aderbal, Everson, João Baptista, Ho-
thir, Ruy, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: William, Caruso, Gerson, Marcio Cossa-
ni, Renato, Rogério e Saulo
Culto de quarta-feira: Paulo

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes  
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
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 Nilza Maia Abraão
 Dalísio César Abreu Lourenço
 Camila Favett
 Pedro Luís Antunes Francisco
9 Carmen Silvia de Melo
 Joel Candido de Oliveira 
10 Zulmira Martins Alves Rafael
11 Paulo Sérgio da Silva Hurtado
13 Raquel França de Souza
 Oswaldo Sérgio Rodrigues Dias
 Savino Volpe
 Raquel Helminsky Bellato
14 Alexandra Hernandes Panizza
 Pedro Ribeiro Monastério

Comemorar 100 anos não é para qualquer pessoa, 
não é mesmo Sr. Joel Candido de Oliveira?  Para-
béns!!! Agradecemos a Deus por sua vida e O louva-
mos por seu amor para com o senhor.

ANOTAÇÕES



Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. (Salmo 91.10)

 Esse verso não parece ser uma verdade. Nós conhecemos muitas pessoas 
e provavelmente já experimentamos situações terríveis que visivelmente soam como 
mal. Como então ler esse versículo? De que maneira ele deve ser entendido ao invés 
de ser visto como um corpo estranho e inverídico na palavra de Deus? 
 No século passado, Charles Spurgeon, um pastor de muita relevância, cha-
mado carinhosamente de “o príncipe dos pregadores” escreveu em seu comentário 
dos salmos algumas palavras sobre esse versículo. É importante lembrar que Spur-
geon sofria de uma depressão crônica e profunda e mesmo assim, suas palavras dão 
a tônica perfeita para entender esse versículo: “É impossível acontecer qualquer mal 
ao ser humano que é amado por Deus; as mais esmagadoras calamidades só en-
curtam a sua jornada e o levam para mais perto da sua recompensa. Os prejuízos o 
enriquecem, a enfermidade é o seu remédio, a perseguição é sua honra e a morte é o 
seu lucro. Nenhum mal, no sentido mais literal, pode acontecer a ele, porque tudo é 
convertido em bem.”
 O apóstolo Paulo entendeu esse verso, dizendo as seguintes palavras, “para 
mim o viver é Cristo e o morrer é lucro”. Esse fim glorioso para uma nova história que 
não terá fim é um peso eterno de glória. Que maneira maravilhosa de enxergar a vida 
que Deus nos deu em Cristo.
 O diabo, usou esse salmo para tentar a Cristo de maneira equivocada duran-
te os 40 dias no deserto. Ele ofereceu a Cristo esse salmo como amuleto para Jesus 
não se ferir diante da proposta indecente de saltar do pináculo do templo e pedir a 
ajuda dos anjos. Mas Cristo, responde também com a palavra de Deus, dizendo “Não 
tentarás ao Senhor teu Deus”. 
 Jesus venceu e só ele poderia ter feito isso. Ele sofreu, morreu e ressuscitou 
e hoje está assentado a direita de Deus e reina eternamente. O trabalho de Jesus na 
cruz, fez com que todo o mal que nos sucederia, fosse transformado em bem. Por 
isso, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará a surtir o efeito maléfico. 
As lutas e as angústias farão parte da nossa vida, mas o fim dessa história não é de 
lágrimas, mas de júbilo, para todos aqueles a quem Deus chamou para a sua glória.

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


