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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 
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!

EBD (ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL)
Hoje teremos uma aula conjunta a partir das 11h, 
no salão social. Não perca!

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Nas próximas terças-feiras, dia 21 e 28, não ha-
verá 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 em férias na IPVM. Retornaremos em 
fevereiro, mas hoje iremos para temporada de 
verão no Recanto Presbiteriano. Ore por nós! 
Será uma semana animada, com muita comu-

nhão, louvor e edificação.
 “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 atento 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 estão a todo vapor! As semanas P e 
M foram uma bênção e agora nos preparamos para 
a G. Ore por nós! Que a maravilhosa graça de Deus 
preencha 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
GRATIDÃO PELA HERANÇA DO SENHOR
Louvamos a Deus pelo nascimento do Pietro, filho 



Ef 2.2, 3; Sl 68.1; Rm 7.24, 25; Ez 11.19; Sl 
119.35; At 21.14; Sl 123.2; Is 38.3; Ef 6.6; Sl 
119.4; Rm 12.11; 2Co 1.12; Sl 119.112; Rm 2.7; 
Sl 103.20-22.

192. O que pedimos na terceira petição?
Na terceira petição, que é: “Seja feita a tua von-
tade, assim na terra como no céu”- reconhecen-
do que, por natureza, nós e todos os homens 
somos, não só inteiramente incapazes e indis-
postos a conhecer e fazer a vontade de Deus, 
mas propensos a rebelar-nos contra sua pala-
vra, a desanimar-nos e a murmurar contra sua 
providência, e inteiramente inclinados a fazer 
a vontade da carne e do diabo -, pedimos que 
Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos demais 
toda a cegueira, fraqueza, indisposição e perver-
sidade do coração, e pela sua graça nos faça ca-
pazes e prontos para conhecer, fazer e subme-
ter-nos à sua vontade em tudo, com humildade, 
alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e 
constância, como os anjos fazem no céu.
Dn 7:10; I Sm 3:18; Ez 11:19; Is 38:3;  Jr 31.18; 
Sl 73:3; 103:20-22; 119:4,35, 112;123:2; 
Mq 6:8; Mt6:10; 20:11; 26:20-1; At21:14; 
ICo2:24;Rm2:7;7 :24,25;8 :7 ;12:11 ;Tt3:3 ; 
Ef 1:17,18;2:2,3;3:16;6:6; II Co 1:12.

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 aces-
se http://ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/
 
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 ipvilama-
riana nos dois canais e curta, compartilhe com 

da Lorena e do Welington, e neto do diácono 
João Batista, no dia 1 deste mês. Que a graça 
e a paz de nosso Senhor Jesus estejam sempre 
com o pequeno e sua família.

ORAÇÃO PELA TEMPORADA
A igreja está convocada para interceder pelos 
trabalhos que estão sendo realizados nas tem-
poradas do Recanto. Sugerimos que todos os 
dias, às 18h, os irmãos e irmãos orem para que 
Deus derrame sua graça salvadora sobre aque-
le 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. 

GEA – GRUPO DE EDIFICAÇÃO E AMIZADE
Nossa próxima reunião será no dia 8 de feve-
reiro, às 19h30. Teremos como palestrante o 
nosso querido pastor Rev. Eduardo Nunes, que 
ministrará o tema “Aprendendo a viver con-
tente”. Não perca! Venha e traga amigos!

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATE-
CISMO MAIOR
191. O que pedimos na segunda petição?
Na segunda petição, que é: “Venha o teu rei-
no” - reconhecendo que nós e todos os ho-
mens estamos, por natureza, sob o domínio 
do pecado e de Satanás -, pedimos que o 
domínio do mal seja destruído, o Evangelho 
seja propagado por todo o mundo, os judeus 
chamados, e a plenitude dos gentios seja con-
sumada; que a igreja seja provida de todos 
os oficiais e ordenanças do Evangelho, puri-
ficada da corrupção, aprovada e mantida pelo 
magistrado civil; que as ordenanças de Cristo 
sejam administradas com pureza, feitas efi-
cazes para a conservação daqueles que estão 
ainda nos seus pecados, e para a confirmação, 
conforto e edificação dos que estão já conver-
tidos; que Cristo reine nos nossos corações, 
aqui, e apresse o tempo da sua segunda vinda 
e de reinarmos nós com ele para sempre; que 
lhe apraza exercer o reino de seu poder em 
todo o mundo, do modo que melhor contribua 
para estes fins.
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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 – 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

19 Adelaide Josefa Batista
 Fernanda Miraldo Al Assal
 Jeany Shirley Gomes Gouveia
20 Alexandre Sá de Oliveira
 Beatriz Azevedo Irineu
 Bianca Moraes Maranesi
 José Batista Filho
21 Andre Kenzo Martins
 Cleidi Pereira
 Débora Araújo Coelho
 Giovana Simões da Costa
 Leonardo Caoduro
22 Eric de Souza Piasentin
 Ester Garijo Carreira Cardozo
 Kesley Leandro da Silva
 Stella Bley Y Amorim
23 Débora Lopes de Barros Baptista
 Laura Alves Ruiz Cláudio
 Lorena Netto Neves do Espirito Santo
 Maria Luiza Moreira dos Santos
 Noeme Busto Gama
25 Graziela Espozito de Souza
 Mariana Farias Sairoli
 Melsiade Anacleto Rezende
 Milca Azevedo da Fonseca

ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Caruso, Gerson, Marcio Cossani, Rogé-
rio, Saulo e William
CULTO DE QUARTA: Teófilo

PRESBÍTERO: Aderbal, Alexandre, Everson, 
Eleusis e João Baptista

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Thiago, Antoun, Arquimedes, 
Edilson, Marcelo, Oflar, Sérgio, Thales
CULTO DE QUARTA: Thales
PRESBÍTEROS: João Batista e Wanderley 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Hothir



 

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



 Hospitais são locais de cura, mas também de dor. É possível que muitos de 

nós já tenha pensado na vida dentro de um hospital. Olhar para a dor alheia, enxergar a 

dificuldade do próximo e suas fragilidades, nos levam a refletir sobre nossas dores, difi-

culdades e fragilidades. Hospitais são excelentes locais para exercitarmos a humildade 

que nos é tão valiosa - e para alguns de nós, tão necessária.

 Em 2019, estive em alguns hospitais da grande São Paulo. Junto com outros 

seminaristas, levamos o evangelho de Cristo para crianças, mulheres e homens enfer-

mos. Vi muitos rostos abatidos, mas muitos sorrisos de gratidão. Ouvi muitas histórias 

de despedida, mas também de recuperação. Refleti muito sobre minha vida, minha mi-

séria e fragilidade. Percebi a forma arrogante com a qual vinha tratando a vida preciosa 

que Deus me concede todas as manhãs. Foram experiências restauradoras, exercícios 

de humildade que me fizeram um cristão melhor.

 Nessas visitas aos hospitais, também encontrei com pessoas que frágeis, ne-

cessitadas e com dificuldades, estavam visivelmente emburradas, empedernidas, com 

atitudes até arrogantes. Pensei “por que agir assim nesse momento? A dor já está lá, o 

tratamento está sendo feito, por que não usar o dia mau para edificação de uma vida 

mais humilde e contente?”. Obviamente, não fiz a pergunta diretamente àquelas pesso-

as e só elas poderiam responder a isso.

 A Igreja de Jesus é semelhante a um hospital, é um local de cura, mas também 

de dor. Enquanto somos tratados pelo Médico dos médicos, espera-se de nós contenta-

mento (1 Timóteo 6.6-8) com a vida e humildade (Efésios 4.2) para com próximo, neste 

caso, o paciente ao seu lado no banco da igreja. Contentamento e humildade são sinais 

de um coração grato, são reflexos de uma mente domada pelo Espírito e que compreen-

deu a graça de Deus no Evangelho de Cristo.

 Lembremo-nos: Estávamos mortos (Efésios 2.1) e agora vivemos (Romanos 

6.11). Por que a pressa? Por que a cara-amarrada? Por que a palavra atravessada? Por 

que a língua afiada? Por que o rancor? Por que se considerar superior ao outro? Leia 

Filipenses 2.3 e Romanos 12.3.

 Ser espiritualmente inteligente é viver o ensino do Senhor Jesus em Lucas 

14.11 “Pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado”. 

Sem. Arquimedes Oliveira
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