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TENDES 
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•

ACONTECE HOJE
MOMENTO DE GRATIDÃO
No dia 29 de janeiro, Wagner e Fabiana Oliveira 
completam 20 anos de casamento e hoje, no cul-
to matutino, vêm agradecer a Deus esta feliz e 
abençoada união.

EBD
Não perca a aula deste domingo, que começa 
logo após o culto da manhã, às 11h, com encer-
ramento ao meio-dia.

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Acontece nas terças-feiras das 12h às 13h, no sa-
lão Isaac de Mesquita. Venha participar!

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Iniciará suas atividades regulares no dia 03 de 
fevereiro com a primeira Reunião Plenária do 
ano, às 15h, aqui na IPVM. 
Oficina de Costura e Celeiro do Amor: aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h.
Reunião de Oração: Todas às quartas às 15h.

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)
Retomaremos nossas atividades em feverei-
ro 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 nossas ativi-
dades em fevereiro. “Ninguém despreze a tua 
mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos 
fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na 
fé, na pureza.”
1 Timóteo 4:12
 
UMP (JOVENS)
Férias! Acompanhe nossas redes sociais:  
Facebook: @ipvmump e Instagram: @umpipvm

ACAMPAMENTO UMP - PERDIDOS MAS AMADOS
Invista na sua vida espiritual e não perca a chance de 
participar deste acampamento. O tema será “Perdi-
dos Mas Amados - A saga do pai pródigo pelos seus 
filhos”. Vai ser bênção!

Data: 21 a 25/2/2020 (Feriado de carnaval)
Inscrições exclusivamente pelo site: 
www.recantopresbiteriano.com.br
Valor: R$ 381,00 em 3x pelo cartão de crédito.

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

GEA – Reunião de solteiros adultos, viúvos e descasados
Nossa reunião está marcada para o dia 8/2, às 19h30. 
Teremos como palestrante o nosso querido pastor Rev. 
Eduardo Nunes, que ministrará o tema “Aprendendo a 
viver contente”. Não perca! Venha e traga amigos!

ECC IPVM - Encontro de Casais com Cristo
Ministério que visa abençoar casais e famílias, promo-
vendo um encontro verdadeiro com Cristo. Todos os 
casais são bem-vindos. Reserve esta data: 25 e 26.04.20 

PROGRAMAÇÃO:
09.02 – abertura da inscrição
10.02 – equipe – 1ª reunião
09.03 – equipe – 2ª reunião
05.04 – encerramento das inscrições
14.04 – equipe – 3ª reunião – ajuste
24.04 – equipe – montagem
08.05 - reencontro
 
Inscrições Encontristas
E-mail:  inscricao.ecc.ipvm@uol.com.br ou
Eloíza do Lincoln: (11) 99383-1460
Eduarda do Alexandre: (11) 99748 3976

Inscrições Equipe
E-mail: equipe.ecc.ipvm@uol.com.br ou
Mauro da Valéria: fone (11) 99262-6649 
ou (11)98938-7906:
 
CORO MASCULINO MARANATHA
Retornará às suas atividades (ensaios) na 3ªf, dia 
04/02, às 19h. Participação no culto da IPVM no dia 
09/02, às 19h. Convide seus amigos! 

CONVITE: Aproveitando, você, homem, membro da 
IPVM, venha cerrar fileira conosco neste ministério, 



Orquestra. Convidamos você, membro comungan-
te, a investir seu talento no louvor a Deus fazendo 
parte deste ministério. A partir de fevereiro procu-
re os regentes e venha louvar conosco. 
*Coro IPVM Kids: Ensaios todos os domingos às 
17h. Reinício marcado para o dia 18/02. 
*Coro Feminino Cantares – Ensaios todas as ter-
ças-feiras, às 20h. 
*Coro Masculino Maranatha - Ensaios todas as 
terças-feiras, às 20h.  
*Coro IPVM (misto) – Ensaios todas as quintas-
-feiras, às 20h e domingos, às 16h30. 
*Coro Jovem IPVM: Procurar Fernando Recchia ou 
enviar um e-mail para: corojovemipvm@gmail.com 
*Orquestra IPVM – Ensaios as segundas-feiras, às 20h. 

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 pos-
samos ajudá-lo agendando um horário ou visita.

NOVOS PASTORES
A partir deste ano os pastores Cláudio Cardozo e 
Eduardo Nunes, passam a fazer parte da equipe 
pastoral da IPVM. O pastor Cláudio será o respon-
sável 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 à frente do GEA, da Geração de Ouro e tam-
bém será o responsável pela implementação dos 
Pequenos Grupos. 

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 domini-
cais no aplicativo Spotify. Basta acessar a loja de 
aplicativos do seu celular, baixar o app e procurar 
por Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Seja edifi-
cado a qualquer hora e onde estiver!

pois será ato de adoração a Deus e da proclama-
ção do evangelho! 

AVISOS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Igreja está convocada para se reunir, no dia 
09/02, às 10h15 para apresentação dos relató-
rios das atividades ministeriais e pastorais de 
2019, explanação do orçamento para 2020 e 
eleição do Secretário de Atas das Assembleias 
do ano de 2020.

RECEPÇÃO DE NOVO MEMBRO
Em última reunião do Conselho, no dia 20 deste 
mês, foi recebido como membro não comungante, 
o pequeno Pedro Nishioka Petrilli, batizado no dia 
22.12.2019 pelo Rev. Gustavo Bacha.  

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
193. O que pedimos na quarta petição?
Na quarta petição, que é: “O pão nosso de cada 
dia nos dá hoje” - reconhecendo que em Adão 
e pelo nosso próprio pecado, perdemos o nosso 
direito a todas as bênçãos exteriores desta vida, 
e que merecemos ser, por Deus, totalmente 
privados delas, tendo elas se transformado em 
maldição para nós, no seu uso; que nem elas po-
dem de si mesmas nos sustentar, nem nós pode-
mos merecê-las nem pela nossa diligência con-
segui-las, mas que somos propensos a desejar, 
obter e usar delas ilicitamente -, pedimos, por 
nós mesmos, e por outros que tanto eles como 
nós, dependendo da providência de Deus, de dia 
em dia, no uso de meios lícitos, possamos, do 
seu livre e conforme parecer bem à sua sabe-
doria paternal, gozar de sua porção suficiente 
desses favores e de tê-los continuados e aben-
çoados para nós em nosso santo e confortável 
uso e contentamento; e que sejamos guardados 
de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e 
conforto temporais.
Gn 3.17; Lm 3.22; Dt 8.3; Gn 32.10; Dt 8.18; Pv 
10.22; Os 12.7; Tg 4.3; Tg 4.13, 15; Sl 90.17; Sl 
144.12-15; 1Tm 4.4, 5; 1Tm 6.6-8; Pv 30.8, 9.

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Nossa igreja conta com 5 coros: O IPVM Kids, 
Coro Feminino Cantares, Coro Masculino Mara-
natha, Coro Jovem e o Coro Misto IPVM, e uma 



ANOTAÇÕES

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - SP | CEP 04101-200
[11] 5085-2929 | [11] 5579-2929
ipvm@ipvm.org.br | ipvm.org.br

REDES SOCIAIS
Você já acompanha os nossos canais no Insta-
gram como no Facebook?
Procure por ipvilamariana nos dois canais e 
curta, compartilhe com seus amigos e familia-
res. 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

26 Deborah Boccia Osório
 Everardo Ruiz Claudio
 João Vítor Martins Alves Rocha de Lima
 Lídia Ferreira Neves Caoduro
 Luciana Helminsky Bellato
             Luiz Antônio Bibiano Siqueira
 Neyde Menezes Fernandes
27 Ana Maria Maranesi
 Arili Costa Moraes
 Erica Cristina Chiang Lourenço
 Gustavo Sousa de Freitas
 Paulo Oliveira de Almeida
 Rodrigo José Teixeira
28 Antônio Carlos Maciel
 Elzo Alves Aranha
 Erik da Silva Lima
 Maria da Glória Homem Mello Maciel
 Pedro Henrique Luchetti
 Sandro José Fernandes Jr.
29 Gilzane Luiza de Souza Machado
 João Baptista
 Marina Gouvêa Klajn
 Rute Alves de Andrade e Clemente
30 Maria Jussara Galluzzi Scott
 Pamela Gabriela L. de Souza Rossatti
31 Marcos Ney da Costa Barros
 Natanael de Souza Oscar
1/2 Leonardo Milani Siqueira Silva
 Lucca Vitale Negrão
 Luiz Felipe de Franco Lima
 Olga Abraão Fazzio

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

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes
PRESBÍTEROS: Alexandre
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Kesley, Celso, Giddalthy, Gustavo,  
Leonardo Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas e Paulo
ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Thiago

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



 O desânimo é uma onda que vem para nos afogar. Você até a vê de longe, a tempo 

de prevenir-se, mas não dá muita atenção porque é só uma ondinha. Só que de repente, ela 

ganha força e já é uma onda que está sob você para te afogar.

 Você já levou um caldo de uma onda no mar? Assim o desânimo faz. Primeiro ele 

tira a sua base, os pés ficam soltos e você se remexe inteiro. O coração dispara porque você 

está em pânico pelo afogamento, mas não há mais muito o que fazer. A onda do desânimo 

afunda você e quando chega no fundo, te arrasta na areia, deixando muitas feridas na alma.

 Desânimo é algo sério e assim como um caldo que tem aparência de trivial, pode 

sim matar, destruir e tornar inoperante uma pessoa, seja ela quem for. Podemos evitar o 

desânimo? De forma alguma! Deus está obrigado a livrar Seus filhos do desânimo? Não e Ele 

nem sempre livra. Pelo contrário, Ele muitas vezes permite para usar esse mal a favor dos 

Seus filhos, no amadurecimento e no convite à sua presença.

 Veja, logo após tomar um caldo de uma onda violenta, você é levantado à super-

fície e deixado em terra firme na beira da praia. Você fica sentado na areia assustado, mas 

bem porque está a salvo e seguro de que não vai levar outro caldo. É assim que nosso Pai 

Eterno faz. Ele permite que o mal venha, ensina-nos e depois nos conduz para terra firme, 

mais fortes, mais resistentes, mais atentos e mais sábios.

 Jesus é especialista em curar e restaurar almas feridas pelo desânimo. Ele mais do 

que ninguém sabe o que são as dores da alma. A bíblia diz que Ele se compadece de nós e que 

está a destra do Pai intercedendo por nós, Ele e somente Ele. 

 Se você está passando por uma situação de desânimo, por favor, não entregue as 

pontas.  Deus vai te tirar do fundo e te colocar em terra firme onde ali vai cuidar das suas 

feridas. Creia não porque eu estou falando, mas porque Jesus, nosso Salvador, prometeu. 

Ele disse: “Tendes bom ânimo, Eu venci o mundo” (Jo 16:33).  Concentre-se nisso, alegre-se 

Nele. Tudo, tudo e tudo, coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chama-

dos segundo o Seu propósito (Rm 8:28).

 Sua vida tem um propósito para Deus e não será uma onda que vai frustrar os 

planos do Altíssimo e Todo Poderoso Deus. Confie. Entregue tudo a Ele, especialmente suas 

dores. Então, de repente, você estará em pé na praia olhando para um mar calmo e uma 

paisagem incrível.

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. Claudio Roberto Cardozo
Rev. Eduardo Nunes
Rev. Marcelo Gomes
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
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

15h
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*

Reunião de oração da SAF*
Estudo bíblico

Ensaio do Coro IPVM*

*Em recesso. Retorno em fevereiro.

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


