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“UMA IGREJA 
CUSTA MUITO CARO. 
ELES ESTÃO SEMPRE 
PEDINDO DINHEIRO!”



•

ACONTECE HOJE
SEJAM BEM-VINDOS, PASTORES
Saudamos com boas vindas os pastores Cláudio 
e Eduardo, que a partir deste ano passam a fa-
zer parte da equipe pastoral da IPVM. O pastor 
Cláudio será o responsável pelos ministérios de 
música da igreja e estará também na liderança 
do departamento Infantil da IPVM (Culto infantil, 
UCP e EBD). O pastor Eduardo estará a frente 
do GEA, da Geração de Ouro e também será o 
responsável pela implementação dos Pequenos 
Grupos. Que Deus capacite vocês e os abençoe 
com graça e amor para exercerem todas essas 
funções no Corpo de Cristo aqui na Vila Mariana. 
Sejam bem-vindos!

SANTA CEIA
Hoje, no culto da noite, teremos o privilégio de 
mais uma vez celebrar a eucaristia. Todos os ir-
mãos e irmãs em Cristo Jesus são convidados a 
participarem da mesa do Senhor.

EBD (ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL)
Hoje teremos uma aula conjunta ministrada 
pelo Pb. Luiz Machado, com o tema “Tempo de 
Reconstrução”, a partir das 11h no salão social. 
Não perca!

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Nas próximas terças-feiras, dia 7 e 14, não have-
rá a reunião de oração.

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Atividades do celeiro e oficina de costura estão 
encerradas. As Reuniões de Oração de quarta-
-feira estão suspensas até fevereiro. 

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)
Estamos de férias! Retomaremos nossas ativida-
des em breve com novas surpresas e novidades, 
cheio de 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)
Estamos de férias! Retornaremos em fevereiro 
com muitas atividades. Que o Senhor Jesus seja 
glorificado em nossas vidas.
 
UMP (JOVENS)
Já estamos de férias, mas acesse nossas redes 
sociais e veja nossas postagens: Facebook: @ip-
vmump e Instagram: @umpipvm

ACAMPAMENTO UMP - PERDIDOS 
MAS AMADOS
Não perca a chance de participar deste acampa-
mento, invista na sua vida espiritual. O tema será 
“Perdidos Mas Amados - A saga do pai pródigo 
pelos seus filhos”. Vai ser bênção!

Data: 21 a 25/02 de 2020 (Feriado de carnaval)
Inscrições exclusivamente pelo site:
www.recantopresbiteriano.com.br
R$ 381,00 em 3x pelo cartão de crédito

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). Estamos de férias! 
Retornaremos em breve. Fique atente aos próxi-
mos avisos.
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.

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 últi-
ma 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



(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.

IPVM NO SPOTIFY
Acesse gratuitamente nossas mensagens domi-
nicais no aplicativo Spotify. Basta acessar a loja 
de aplicativos do seu celular, baixar o app e pro-
curar por Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. 
Seja edificado a qualquer hora e onde estiver!

REDES SOCIAIS
Você já acompanha os nossos canais no Insta-
gram como no Facebook?
Procure por ipvilamariana nos dois canais e cur-
ta, compartilhe com seus amigos e familiares. 
Tem muita informação, vídeos e convites. Aces-
se logo!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho 
Cultural”. Qualquer que seja a necessidade – en-
fermidade ou não – passe por lá, retire a ficha, 
preencha os dados e entregue na tesouraria.
 
ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos doentes e seus fa-
miliares: Marlene Caruso, Dona Palmira, Cid Ra-
gaini e Amauri Machado.
 
ANIVERSARIANTES
Hoje Edna Magri Guimarães
 Pedro Lombardi Luz
 Ruy Morato Ferreira da Costa
7 Keyla Bruder Costa Rocha
8 Nelson Bandeira Salles Schlittler
9 Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
 Gustavo Gotardelo da Silva
 Laura Luchesi Simões
 Roberta Cristina Cazaroli de Andrade
 Sérgio Ricardo Guttierrez Mesquita
10 Doris Garcia Martin
 Helvia Gomes Aguiar
11 Ana Carolina Oliveira S. R. da Silva

• Turma M e G - vagas esgotadas!!
• Se precisar confirmar a inscrição, por favor, 
mande 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
UM FELIZ E ABENÇOADO 2020
O Rev. Gustavo Bacha, todos os pastores e o 
conselho da IPVM desejam a todos um exce-
lente 2020, cheio da presença, da graça e da 
paz do nosso Senhor Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
187.  Como a oração do Senhor deve ser 
usada?
A oração do Senhor não é somente para di-
recionamento, como modelo segundo o qual 
devemos orar; mas também pode ser usada 
como uma oração, contanto que seja feita com 
entendimento, fé, reverência e outras graças 
necessárias para o correto cumprimento do 
dever da oração.
Mt 6.9; Lc 11.2.

188. De quantas partes consiste a Oração do 
Senhor?
A oração do Senhor consiste de três partes: 
prefácio, petições e conclusão.

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 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 

ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
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ANOTAÇÕES

LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: TKesley, Celso, Giddalthy, Gustavo, 
Leonardo Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas, Paulo
PRESBÍTERO: Everson

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
PRESBÍTEROS: Aderbal, Angelo Claus, Eleusis, 
Everson e Wanderley

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jeffer-
son, João Batista, Josué Jr, Luiz Petrilli Filho
PRESBÍTEROS: Hothir e Silas

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
PRESBÍTEROS: Petrilli



 A afirmação acima citada foi feita por uma pessoa, que se dizia cristã, a um amigo. Para 

sua surpresa o amigo lhe respondeu: “Há alguns anos, um menininho nasceu em nossa família. 

Ele custou muito dinheiro desde o início. Tinha um grande apetite e precisava de roupas, remé-

dios, brinquedos e outras coisas. Então ele foi para a escola e isso significou uma despesa adi-

cional enorme para nós. Mais tarde, crescendo, entrou para a universidade e começou também a 

namorar e, como você pode imaginar, tudo isto nos custou uma fortuna! Mas, no segundo ano da 

universidade ficou seriamente enfermo e faleceu. Desde o seu funeral, ele não tem me custado 

um centavo sequer. Eu pergunto: Qual das situações você acha que eu preferiria?”

 Depois de uma longa pausa, continuou: “Enquanto uma igreja estiver viva, custará mui-

to dinheiro. Quando ela enfraquecer e morrer por falta de ajuda, não custará mais nada. Uma 

igreja viva tem a mensagem vital para o mundo de hoje. Eu vou continuar orando e contribuindo 

com tudo o que eu puder para manter a minha igreja viva. E você deve fazer o mesmo.”

 Esse diálogo é narrado pelo Rev. Dr. Allan Redpath em seu livro “A Senda Real para o 

Céu”. O Dr. Redpath foi pastor, hoje aposentado, da Moody Bible Church, uma das maiores igrejas 

evangélicas de Chicago, nos Estados Unidos. Pode ser fruto da imaginação do autor, pode ser 

parte de sua experiência pastoral. Contudo, ilustra muito bem dois tipos de concepção do signi-

ficado e manutenção da Igreja.

 Na IPVM, o ofertório foi eliminado há muitos anos da nossa liturgia, porém não da nos-

sa contribuição dizimal consciente e liberal, movida por fé e gratidão ao Senhor. Pouco falamos 

em dinheiro, mas pequenas reformas e grandes construções têm sido realizadas sem emprés-

timos bancários e sem chantagem emocional. Os compromissos financeiros, da conta de luz à 

aquisição de Bíblias e folhetos para evangelização, do material de limpeza à manutenção dos fun-

cionários, seminaristas, missionários e pastores, têm sido pontualmente honrados. O sustento 

discreto dos irmãos carentes - idosos, crianças e enfermos - não tem falhado. A oportunidade e 

prazer de servir às entidades evangélicas em particular e à comunidade brasileira em geral, tem 

sido uma constante em nossa caminhada eclesial.

 Louvamos a Deus por todos aqueles que, através dos dízimos e ofertas, têm demons-

trado amor pela IPVM; por todos aqueles que têm contribuído para sua manutenção e expansão. 

E que diante do desafio de “alargar a tenda e estender as estacas” o Senhor derrame sobre todos, 

bênçãos sobre bênçãos, animando os ativos, despertando os inativos e abrandando os contesta-

dores. Pois essa obra é para a Sua glória

Rev. Eudes (Pastor Emérito - Publicado originalmente no Boletim de 04/01/1998)
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SEMPRE PEDINDO DINHEIRO!”



 

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


