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ACORDA,
CRENTE!

SEM. ARQUIMEDES OLIVEIRA



•

ACONTECE HOJE
CELEBRAÇÃO DA SANTA EUCARISTIA
Participaremos, hoje pela manhã, da Santa Ceia do 
Senhor, louvando a Deus pelo nascimento do “Cor-
deiro de Deus que tira o pecado do mundo” e com 
sua vida, morte e ressurreição realiza a obra de nos-
sa redenção.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A igreja está convocada para se reunir em Assem-
bleia Geral Extraordinária, HOJE em 2º convocação, 
para a eleição de 01 presbítero, em face do venci-
mento dos mandatos dos presbíteros Ângelo Ro-
berto Claus da Silveira e Éverson de Paula Fernan-
des. Uma das vagas disponíveis já foi preenchida 
em na eleição de domingo passado. 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).
Os candidatos que concorrerão a estes cargos são:
Antoun Arkie – casado com Miriam.
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)
Atividades do celeiro e oficina de costura estão en-
cerradas, mas 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 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)
Fim de ano chegou! Este é o momento de cele-
brar e agradecer pelo nascimento de Jesus, nos-
so Salvador e Senhor! A UPA deseja a todos um 
Abençoado e Feliz Natal!
 
UMP (JOVENS)
Já estamos de férias, mas acesse nossas re-
des sociais e veja nossas postagens: 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.

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
• 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



pela empolgação, alegria, encenação e uma bela 
narrativa. Vocês arrasaram!

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO MAIOR
182. Como o Espírito nos ajuda a orar?
Não sabendo nós o que havemos de pedir, como 
convém, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, 
habilitando-nos a saber por quem, pelo quê, e como 
devemos orar; operando e despertando em nossos 
corações (embora não em todas as pessoas, nem em 
todos os tempos, na mesma medida) aquelas apre-
ensões, afetos e graças que são necessários para o 
bom cumprimento desse dever.
Rm 8.26; Sl 80.18; Sl 10.17; Zc 12.10.
 
ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição dos irmãos para 
uma conversa, 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), ví-
deos, 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.

IPVM NO SPOTIFY
Acesse gratuitamente nossas mensagens dominicais 
no aplicativo Spotify. Basta acessar a loja de aplicati-
vos do seu celular, baixar o app e procurar por Igreja 
Presbiteriana de Vila Mariana. Seja edificado a qual-
quer hora e onde estiver!

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 Cul-
tural”. Qualquer que seja a necessidade – enfermida-
de ou não – passe por lá, retire a ficha, preencha os 
dados e entregue na tesouraria.

AVISOS
BOAS FESTAS
O Rev. Gustavo Bacha, todos os pastores e o 
conselho da IPVM desejam a todos um exce-
lente fim de ano, boas festas, muita paz e graça 
de Deus para todas as famílias. Que o evange-
lho de Cristo brilhe em nós e através de nós!

CONSELHO DA IGREJA
Estará reunido na próxima quinta-feira, dia 19, 
para tratar de assuntos espirituais e adminis-
trativos da igreja. Oremos pelos pastores e 
presbíteros. A reunião de oração começará às 
19h e às 20h a reunião administrativa.

DIA DO PASTOR
No próximo dia 17 será comemorado o dia do 
Pastor Presbiteriano. Agradecemos a Deus a 
vida de nossos pastores e suas famílias. Roga-
mos ao Pai Amado, suas bênçãos sobre a vida de 
cada um deles e familiares. Que o Senhor renove 
suas forças e o amor pelos seus ministérios.

MINISTÉRIO DE MÚSICA 
Nossos coros estarão apresentando as Canta-
tas de Natal. Agradecemos o carinho e empe-
nho de todos envolvidos neste ministério e que 
enriquecerão as nossas comemorações natali-
nas. Excelente oportunidade em convidarmos 
parentes, amigos, principalmente os que des-
conhecem o sentido verdadeiro do Natal.

Programação Especial de Natal dos coros:
Hoje - Coro Feminino Cantares, às 9h15.
             Coro Masculino Maranatha, às 19h - co-
letânea 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).

Atenção: Dia 19 (próxima quinta), o Coro IPVM 
e a Orquestra IPVM apresentarão a Cantata 
Nasceu a Esperança na Igreja Presbiteriana 
Jardim das Oliveiras, às 20h, e convida a igre-
ja para estarem com eles neste evento evan-
gelístico. Pedem também a intercessão dos 
irmãos rogando a benção de Deus sobre esta 
programação. 

Coro Kids -  a Igreja agradece às nossas crian-
ças pelo lindo programa de natal apresentado, 



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

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha  
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Orquestra IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Marcelo, 
Oflar Simões, Sérgio,Thales e Thiago
Culto de quarta-feira: Renato

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

ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos doentes e seus fami-
liares: Marlene Caruso, Dona Palmira, Cid Ragaini  
e Amauri Machado.
 
ANIVERSARIANTES

16 Bia Feitosa Tsukuda
 Edna Rezende
 Marilena Carlos Francisco
 José Neilson de Siqueira Junior
17 Hanna Leite Nunes
 Marisa Rosana Monforte Rocha
18 Gerson da Rocha Gouveia Neto
 Lorenzo Giraldi Menoya
 Samuel Taffari Ferreira da Costa
19 Alexandre Castro
20 Melissa Giordani Munglioli Eleutério
 Andréia Montoro Taborianski
21 Lucca Rocha Torres
 Maria Eduarda  Alves Junqueira
 Jonas de Muzio Júnior
 Victor Guedes

ANOTAÇÕES



 A Europa hoje é conhecida como um continente pós-cristão. Gostaria de fazer uma breve reflexão 

sobre a nossa vida cristã com base no que pode ser observado em outros países cujo cristianismo adorme-

ceu, nesse caso, o continente europeu.

 Por exemplo, na maioria dos países da Europa – e até mesmo em boa parte dos Estados Unidos -, 

o assassinato de bebês, o aborto, é não apenas permitido, mas incentivado pelo governo e sociedade. Esse 

é um fato que expressa o desastre de um país, predominantemente cristão, onde a Igreja deixou de ser sal 

e luz porque se acovardou. Digo que é uma atitude covarde porque se calar diante da afronta, do erro, do 

escárnio, além de ser uma forma de patrocinar atrocidades é também uma atitude covarde de quem deve 

ser forte e corajoso para avançar com valores do Reino de Deus em um mundo em trevas (Js 1.9).

 Devemos nos perguntar como essa situação vergonhosa, do aborto e outros absurdos como a 

identidade de gênero, floresceu no continente da Reforma Protestante? Como é que esses países chega-

ram a essa catástrofe moral? Nem sempre essa foi a realidade do continente europeu. Outrora, havia ali 

uma igreja viva, com boa teologia e homens e mulheres cristãs fortes, que atuavam na sociedade a favor 

da fé, da vida e da moral. Foi essa geração que criou as universidades mais famosas do mundo, escolas, 

hospitais e até colonizaram outros países fazendo deles potências mundiais até hoje.

 A decadência moral e espiritual veio para esses países na medida que as gerações seguintes se 

calaram diante das pressões populares por “liberdades”, que tinham no seu DNA a afronta aos valores cris-

tãos e ao próprio Cristo. Aquela geração de crentes fortes fora substituída por uma geração enfraquecida 

pelo constrangimento e falta de disposição para defender a fé.

 Qual caminho seguiremos aqui no Brasil? Diariamente, particularmente no Natal, a fé cristã é es-

carnecida e afrontada. Vamos nos calar? Devemos seguir as orientações do apóstolo Paulo que por meio da 

inspiração do Santo Espírito nos orienta em 2 Co 10.4-5 a confrontar os raciocínios falaciosos e colocar no 

chão toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, a fim de que todo pensamento seja 

levado cativo à obediência de Cristo. O contexto, obviamente, não é de violência física, mas de um embate 

intelectual/espiritual do qual não podemos fugir.

 Não finja que “não é com a gente”. Não se cale! Não escolha viver como um covarde sob o leito de 

falsos consolos como “Deus não precisa de defesa” ou “não dê ibope que eles param de fazer”. Meu irmão 

e minha irmã, olhe para a grande nuvem de testemunhas que honraram a Cristo com suas próprias vidas 

nesses mais de dois mil anos e reflita se de fato a melhor coisa a fazer é se omitir dentro de um campo de 

batalha que você mesmo escolheu estar quando disse que aceitava a Cristo como o seu Senhor e Salvador. 

Deus é digno que sejamos para Ele um sacrifício vivo (Rm 12.1).

Sem. Arquimedes Oliveira
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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


