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•

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 res-
ponsável pela implementação dos Pequenos Gru-
pos. 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!

EBD
Hoje teremos uma aula conjunta a partir das 11h, 
no salão social. Não perca!

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Nas próximas terças-feiras, dia 14 e 21, 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-fei-
ra estão suspensas até fevereiro. 

ESTUDO BÍBLICO
Participe conosco deste momento reservado no 
meio da semana para orar, louvar a Deus e estu-
dar 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 andar, 
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. 
“De que maneira poderá o jovem guardar puro o 

seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra.”
(Salmos 119:9)

UMP (JOVENS)
Já estamos de férias, mas acesse nossas redes so-
ciais e veja nossas postagens: Facebook: @ipvmump 
e Instagram: @umpipvm.

ACAMPAMENTO UMP - PERDIDOS MAS 
AMADOS
Não perca a chance de participar deste acampamen-
to, invista na sua vida espiritual. O tema será “Perdi-
dos Mas Amados - A saga do pai pródigo pelos seus 
filhos”. Vai ser bênção!
Data: 21 a 25 de Fevereiro 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 próximos 
avisos.
Líder: Sem. Arquimedes Oliveira
Local: Sempre na casa de um dos participantes. En-
tre em contato para saber onde será a próxima reu-
nião: (11) 98394-1444.

RECANTO PRESBITERIANO
As temporadas começaram! A semana P foi uma bên-
ção e agora nos preparamos para a M e depois a G. 
Ore por nós! Que a maravilhosa graça de Deus preen-
cha o coração desses jovens, para a honra e glória do 
Senhor Jesus.

DISQUEPAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

AVISOS
ORAÇÃO PELA TEMPORADA
A igreja está convocada para interceder pelos tra-
balhos que estão sendo realizados nas temporadas 



mãos 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 www.
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, com-
partilhe com seus amigos e familiares. Tem muita infor-
mação, vídeos e convites. Acesse logo!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho Cul-
tural”. Qualquer que seja a necessidade – enfermidade 
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 e Amauri 
Machado.
 
ANIVERSARIANTES
Hoje Amália da Silva Pessôa
                    Jaqueline dos Santos Costa
13 Ivete Eleutério Feitosa
 Luciana Flávia Clementino Mesquita
14 Eneida Rangel Celeti
 Julio Cezar Franco Lima
15 Guilherme Bertagni Abraão
                    Jéssica Martins de Oliveira Bernardes
 Sofia Fonseca Fraga Silva

do Recanto. Sugerimos que todos os dias, às 
18h, os irmãos e irmãos orem para que Deus 
derrame sua graça salvadora sobre aquele 
lugar, aqueles jovens, abençoando o trabalho 
das equipes que ali estão trabalhando duro 
para fazer tudo acontecer. Ore com a gente!

GERAÇÃO DE OURO
Teremos um breve recesso no mês de Janeiro, 
a equipe de coordenação estará reunida pro-
gramando as atividades de 2020, aguardem 
nossos anúncios nos próximos boletins.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATE-
CISMO MAIOR
 189.O que nos ensina o prefácio da Oração do 
Senhor?
O prefácio da Oração do Senhor, que é: “Pai 
nosso que estás nos céus,” nos ensina, quan-
do orarmos, a nos aproximarmos de Deus com 
confiança na sua bondade paternal e no nosso 
interesse nele; com reverência e todas as outras 
disposições de filhos, afetos celestes e a devida 
apreensão do seu soberano poder, majestade e 
graciosa condescedência; bem assim o orar com 
outros e por eles.
Mt 6.9; Lc 11.13; Rm 8.15; Sl 95.6, 7; Is 64.9; Sl 
123.1; Sl 104.1; Sl 113.4-6; At
12.5; Zc 8.21.

190. O que pedimos na primeira petição? 
Na primeira petição, que é: “Santificado seja o 
teu nome” - reconhecendo a inteira incapaci-
dade e indisposição que há em nós e em todos 
os homens, de honrar a Deus, como é devido -, 
pedimos que ele, pela sua graça, nos habilite e 
nos incline, a nós e aos demais, a conhecê-lo, 
confessá-lo e altamente estimar, a ele e a seus 
títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e 
tudo aquilo por  meio do qual ele se dá a co-
nhecer; a glorificá-lo em pensamentos, palavras 
e obras, que ele impeça e remova o ateísmo, 
a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo 
quando o desonre; que pela sua soberana provi-
dência dirija e disponha tudo para a sua própria 
glória.
Mt 6.9; 2Co 3.5; Sl 51.15; Sl 67.2, 3; Sl 145.6-8; 
2Ts 3.1; 2Co 2.14; Sl 19.14; Fp 1.11; Sl 67.1-4; Ef 
1.17, 18; Sl 97.7; Sl 74.18, 22; Jr 14.21; Is 64.1, 2.
 
ATENDIMENTO PASTORAL
Nossos pastores estão à disposição dos ir-
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ANOTAÇÕES

HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Congragacional
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jefer-
son, João Batista, Josué Jr., Luiz Petrilli Filho
CULTO DE QUARTA: Sérgio 
PRESBÍTEROS: Hothir e Silas

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Caruso, Gerson, Marcio Cossani, 
Renato, Rogério, Saulo e William
CULTO DE QUARTA: Teófilo
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Everson, Eleu-
sis e João Baptista

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes

ESCALAS

16 Juliana Borges de Almeida
                    Miriam dos Santos Fonseca
17 Márcio Alexandre Ferreira
18 Emília Baía Dias                     
                    Ivan Ponce Coelho 
                    Vera Regina de Oliveira Rodrigues Lima  



 Estamos vivendo uma tensão mundial gerada pelo assassinato do general Ira-

niano Qassem Soleimani. O ataque norte-americano ao comboio que atingiu o general, 

matou também outras sete pessoas. As mortes não param por aí, no velório do general, 

que reuniu milhares de devotos da guarda revolucionário do Irã, morreram pelo menos 56 

pessoas pisoteadas. Sabemos que essa história não terminará aqui, provavelmente o Irã 

dará uma resposta, talvez, desproporcional ao ataque (escrevo este artigo na quarta-feira, 

08/01/2020 e ao longo desta semana pode ser que isto já tenha acontecido), o que gerará 

mais um conflito mundial, envolvendo mais alguns trilhões de dólares, uma vez que os 

Estados Unidos já desembolsaram 6 trilhões de dólares nos últimos 20 anos.

As motivações por trás de tanta maldade, oriunda de ambos os lados, tem uma relação 

muito estreita com as palavras de Davi, no salmo 52.1 “Porque te glorias na maldade, ó 

homem poderoso?” Por que a maldade é algo que é feita através do prazer dos podero-

sos? O que existe no poder, que faz com que o mal seja feito, travestido de bem? A bíblia 

mostra que o poder é uma potestade, que é adorada (Mt 4.1-11) e isso a torna um deus 

e faz do home um adorar dele. Dois países poderosos, com arsenal nuclear para destruir 

o mundo algumas dezenas de vezes, como se uma só não bastasse, brigando e lutando 

por vinganças que não terá fim. O cenário é de uma espiral descendente, irrefreável, aos 

olhos humanos.

Ao contrário disso, o verso 1 continua, “pois, a bondade de Deus dura para sempre.” Deus 

é o contraponto dessa história. O todo poderoso, que não destila maldade, nem prazer 

nela. O todo poderoso, que não deve nada a ninguém, mas tão somente se limitou a sua 

própria palavra que não se contradiz. O todo poderoso, que é capaz de destruir com um 

simples ordenar, se revela como a plenitude da bondade.

E nós, como ficamos nesta história? O salmo 52.9 encerra mostrando uma boa postura 

diante da maldade de homens poderosos. Ele diz, “Dar-te-ei graças para sempre, porque 

assim o fizeste; na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom.” 

Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Nós estamos “seguros” e distantes fisicamente 

desse conflito, mas existe uma parte da igreja de Cristo, que se reúne secretamente no Irã. 

Oremos para que eles sejam a mensagem viva de perdão e paz, em Jesus Cristo.

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


