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•

ACONTECE HOJE
CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA
Participemos no culto vespertino deste momento de 
redenção, entrega e renovação ao Senhor Jesus.

APRESENTAÇÃO EBD 2020
Após o culto, às 11h, no templo, teremos a apre-
sentação dos cursos e professores da Escola Bíbli-
ca Dominical para a classe de adultos e jovens.  No 
Salão Isaac de Mesquita, estarão reunidos os pais 
das crianças do Departamento Infantil para tratar de 
assuntos desse segmento.

PARTICIPE
JEJUM E ORAÇÃO
Oração e jejum são momentos que escolhemos para 
nos abster, por um curto período de tempo, das coi-
sas boas e normais, tais como comida e bebida, para 
que possamos então gozar de um tempo de comu-
nhão com o Senhor sem nenhum interrompimento. 
Toda a 1ª terça-feira de cada mês, temos a oportu-
nidade e o privilégio de participar de um período as-
sim. Junte-se a nós!

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

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
Iniciaremos nossas atividades nesta semana. Venha 
conhecer nosso trabalho e passar uma tarde conosco.
 
• Plenária: Amanhã teremos nossa reunião, às 15h, 
no salão Isaac de Mesquita.
• Oficina de Costura e Celeiro do amor: Acontecem 
todas as terças-feiras, às 13h.
• Madrigal: Os ensaios acontecem todas as segun-
das-feiras, às 14h30.
• Reunião de Oração: A SAF se reúne toda quarta-
-feira, às 15h, no Salão Isaac de Mesquita. 
• Doações: Se você tiver devocionais na sua casa 
que já não utiliza mais, doe para SAF, eles serão uti-
lizados como material de evangelização.

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)
Nosso primeiro encontro em 2020 será no próximo 
sábado dia 15, às 10h. Esperamos você com muitas 
novidades. “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. 
Mais informações: 
Katia 99230-8155 / Marcello 99225-6225.

UPA (ADOLESCENTES)
REENCONTRO + TEEN BURGUER
No próximo sábado, dia 8, todos os nossos adolescen-
tes que estiveram na temporada de verão do Recanto 
e também aqueles que estão retornando de férias, irão 
se reencontrar na IPVM para celebrar todas as bênçãos 
de Deus, cantar louvores, ter muita comunhão e ouvir 
a Palavra de Deus. E tem ainda uma programação iné-
dita e super especial, o Teen Burguer! Vamos repetir o 
que fizemos no Recanto, mas agora convidando toda a 
igreja para comer deliciosos hambúrgueres com a gen-
te. O que vai deixar os lanches ainda mais gostosos é o 
propósito que está por trás. O Teen Burguer vai arreca-
dar fundos para que a UPA IPVM consiga realizar o seu 
acmpamento no Recanto. Por isso, convocamos a igreja 
a nos apoiar nessa causa. Contamos com você! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
• Local e data: IPVM, dia 8/2
• Valor do Teen Burguer por pessoa: R$ 15 (1 cheese-
burguer e refrigerante à vontade)
• Início do Teen Burguer: 12h
• Início do Reencontro da Temporada: 14h
• Início do culto do Reencontro: 15h30 (pausa no 
Teen Burguer)
• Reinício do Teen Burger: 17h
• Término da programação: 19h
 
UMP ( JOVENS)
Férias! Acesse nossas redes sociais:
Facebook: @ipvmump | 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.

GEA – REUNIÃO PARA SOLTEIROS ADULTOS, VIÚ-
VOS E DESCASADOS
Nossa reunião está marcada para o dia 8 de fevereiro, 

https://www.facebook.com/ipvmump/
https://www.instagram.com/umpipvm/


• 9/2: “Ideologia de Gênesis e homossexualidade”
• 16/2: “Ideologia de Gênesis e masculinidade”

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 Edu-
ardo estará à frente do GEA, da Geração de Ouro 
e também será o responsável pela implementação 
dos Pequenos Grupos. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Igreja está convocada para se reunir, no próximo 
dia 09, às 10h15, para apresentação dos relatórios 
das atividades ministeriais e pastorais de 2019, ex-
planação do orçamento para 2020 e eleição do Se-
cretário de Atas das Assembleias do ano de 2020.

ELEIÇÃO DE DIÁCONOS
No dia 1 de março, em primeira convocação, e no 
dia 8 de março, em segunda convocação (se ne-
cessária), a Igreja se reunirá em Assembleia Geral 
Extraordinária, em seguida ao culto vespertino, 
10h15, com a finalidade de eleger 9 irmãos para 
o diaconato. Os diáconos  Celso Camilo Neves do 
Espirito Santo, Josué Alves Ferreira Junior, Leonar-
do Caoduro, Lucas Rodrigues Lima, Paulo André 
Alves Mendes estarão com seu mandatos vencen-
do. Qualquer membro comungante poderá indicar 
nomes ao Conselho, por escrito, até o próximo dia 
16 de fevereiro.

JUNTA DIACONAL 
Nossa Reunião Ordinária será realizada amanhã, 
às 19h30 no local de costume. Todos os diáconos 
em atividade estão convocados! 

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECIS-
MO MAIOR
194. O que pedimos na quinta petição? 
Na quinta petição que é: “Perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós também perdoamos aos 
nossos devedores” -, reconhecendo que nós e to-
dos os demais somos culpados do pecado original 
e atual, e por isso nos tornamos devedores à justiça 
de Deus; que nem nós nem outra criatura qualquer 
pode fazer a mínima satisfação por essa dívida -, 
pedimos, por nós mesmos e por outros, que Deus 
da sua livre graça e pela obediência e satisfação de 

às 19h30. Teremos como palestrante o nosso que-
rido 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, pro-
movendo um encontro verdadeiro com Cristo. To-
dos 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 Valeria: fone (11) 99262-6649 
ou (11) 98938-7906.

CONSELHO MISSIONÁRIO
Estará reunido no próximo dia 4, às 19h30, na sala 
do Conselho da IPVM. Todos os membros do con-
selho estão convocados.
 
CORO MASCULINO MARANATHA
Retornará suas atividades (ensaios) na terça-feira, 
dia 04/02, às 19h. Participação no culto da IPVM 
no dia 09/02, às 19h. Convide seus amigos! 

AVISOS
NOVA SÉRIE “IDEOLOGIA DE GÊNESIS”
Neste mês de fevereiro iniciaremos uma nova série 
de exposições e gostaríamos de convidar você, sua 
família e amigos a acompanharem com a gente as 
mensagens que certamente vão edificar sua vida e 
prepará-lo para viver de acordo com a vontade de 
Deus. Não Perca!
Confira a programação dos temas:
• 2/2: “Ideologia de Gênesis e a ideologia de gênero”
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 Sterfeson Henrique Castro da Cruz
6 Celso Camilo Neves Espírito Santo
 Joyce Tauile Youssef
 Samanta Cristina L. de Souza Ramos
7 Clara Romeo Henriquez
 Edméia de Oliveira Nakajume
 Leonardo de Souza Queiroz
8 Ana Carolina Etrusco Zaroni Santos
 Davi Pierini Temerloglou 
 Marcelo Farias de Abreu

Helena Assumpção Di Creddo aniversariou no 
dia 28/01 e seu nome foi omitido da lista. Pa-
rabéns querida, que Deus a abençoe!

Cristo adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da 
culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu 
Amado, continuem o seu favor e graça em nós, per-
doe as nossas faltas diárias e nos encha de paz e gozo, 
dando-nos diariamente mais e mais certeza de per-
dão; que tenhamos mais coragem de pedir e sejamos 
mais animados e esperar, uma vez que já temos este 
testemunho em nós, que de coração já perdoamos aos 
outros as suas ofensas. 
Mt 6.12; Mt 18.24; Rm 3.9-19; Rm 5.19; Ef 1.6; 2Pe 1.2; 
Os 14.2; Rm 15.13; Sl 51.7-12; Lc 11.4; Mt 6.14, 15.

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Nossa igreja conta com 5 coros: O IPVM Kids, Coro 
Feminino Cantares, Coro Masculino Maranatha, Coro 
Jovem e o Coro Misto IPVM, e uma Orquestra. Con-
vidamos você, membro comungante, a investir seu 
talento no louvor a Deus fazendo parte deste minis-
tério. A partir de fevereiro procure os regentes e ve-
nha louvar conosco. 
• Coro IPVM Kids: Ensaios todos os domingos às 17h. 
Reinício marcado para o dia 18/02. 
• Coro Feminino Cantares: Ensaios todas as terças-
-feiras, às 19h. 
• Coro Masculino Maranatha: Ensaios todas as ter-
ças-feiras, às 19h.  
• Coro IPVM (misto): Ensaios todas as quintas-fei-
ras, 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. 

AGENDA PASTORAL
Rev. Gustavo Bacha encontra-se nesta manhã na IP 
de Moema, atendendo honroso convide para partici-
par das comemorações do 9º aniversário dela. 
 
ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos doentes e seus familia-
res: Marlene Caruso, Dona Palmira, Cid Ragaini e 
Shirley (cunhada da Mira Lemes).
 
ANIVERSARIANTES
Hoje Eduardo Osvaldo Mishima
 Fábio Eduardo Zanini
 Mateus Soldera Galhardo
3 Arthur Vieira Yo
 Rosângela Pelegrini da Silveira
4 Ana Carolina Soldera Galhardo
 Argemira Rodrigues Rocha Siqueira Santos
 Gabriel Rodrigues Cintra
 Moisés Brisola Duarte Fogaça

ESCALAS
HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes
PRESBÍTEROS: Alexandre
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro IPVM
DIÁCONOS: Kesley, Celso, Giddalthy, Gustavo, Leonar-
do Caoduro, Leonardo Vilela, Lucas e Paulo
ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Thiago

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Eleusis, Everson, Hothir e Silas
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: João Baptista e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro Cantares
DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jeferson, 
João Batista, Josué Jr. e L.Petrilli Fº
ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: William

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Everson e Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro Maranatha



 Nós vivemos o tempo mais empolgante da história da humanidade. Nenhuma ge-

ração assistiu o que testemunhamos. Somos a geração da comunicação virtual, da internet, 

das redes sociais, do telefone celular, das viagens interplanetárias, da nanotecnologia. Temos 

mobilidade e celeridade. Temos janelas abertas para o mundo. Enquanto o mundo, posto no 

maligno, faz circular com a velocidade da luz suas mensagens de destruição, podemos, na 

mesma velocidade espalhar as boas novas do evangelho.

 Em virtude dessa singular oportunidade, propomos três atitudes:

Em primeiro lugar, precisamos usar essas ferramentas para proclamar ao mundo o evangelho 

da graça. Oh, que privilégio nós temos de pregar a tempo e a fora de tempo, aos ouvidos do 

mundo! As janelas são muitas, estão todas abertas e essas janelas desembocam em milhões 

de pessoas que estão ávidas ou necessitadas da única mensagem que pode lhes dar espe-

rança. Não podemos reter essa mensagem apenas para nós. Não podemos reduzi-la apenas 

aos nossos templos. As igrejas locais e cada um de seus membros precisam usar essas ferra-

mentas não apenas para alavancar seus negócios de interesse particular, mas para espalhar 

as sementes da esperança.

 Em segundo lugar, precisamos usar todas as tecnologias disponíveis e com exce-

lência para que a mensagem do evangelho da graça chegue mais clara e mais rápida aos con-

fins da terra. As igrejas locais precisam trabalhar com excelência na produção de conteúdo, 

na captação de som e imagem e, ao mesmo tempo, terem uma estrutura de qualidade para 

transmitir esse conteúdo com clareza e eficiência. Investir em som de qualidade e em capta-

ção e transmissão da mensagem são compromissos básicos de toda igreja que compreende 

o tempo em que vive. Reduzir a mensagem apenas a quatro paredes é uma falta de mordomia 

com o tempo, com os recursos e com as possibilidades que Deus coloca diante de nós. Preci-

samos avançar. 

 Em terceiro lugar, precisamos estimular os discípulos(as) a usarem as redes sociais 

com um propósito santo e não misturando o precioso com o vil. Além da igreja local envidar 

todos os seus esforços para ter um canal de Youtube eficiente, e usar todas as outras ferra-

mentas para dar celeridade à mensagem, devemos ao mesmo tempo, estimular o povo de 

Deus a consagrar suas redes sociais para um uso santo, a fim de que mais pessoas sejam al-

cançadas e impactadas com o poder do evangelho. Não devemos contribuir com a divulgação 

de mensagens falsas nem de mensagens que não edificam as pessoas. Precisamos nos unir 

para ganharmos esta geração, nesta geração.

Adaptado do texto do Rev. Hernandes Dias Lopes
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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. Claudio Cardozo - revclaudio@ipvm.org.br
Rev. Eduardo Nunes - reveduardo@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

ATIVIDADES FIXAS DA IGREJA

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

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


