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•

ACONTECE 
CELEBRAÇÃO DE BATISMO
Com um coração cheio de gratidão ao Senhor Deus, 
Thiago e Karen vêm hoje no culto matutino, consagrar 
a Deus pelo batismo o seu primogênito Daniel Filie-
taz Chueiri. Também estão celebrando nesta manhã, 
o Rev. Marcelo e sua esposa Gabi a consagração pelo 
batismo do seu filho Daniel Martinello Gomes da Silva. 
Que o Senhor seja glorificado na vida dessas famílias.

MOMENTO DE GRATIDÃO
Hoje, dia 09 de fevereiro, João Batista e Vera comple-
tam 40 anos de casamento e vêm juntamente com 
seus filhos João Batista e Giuliana e seu neto Joelzinho, 
agradecer a Deus, nesta manhã, por esta feliz e aben-
çoada união.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 A IPVM está convocada para se reunir hoje, dia 09, às 
10h15 para apresentação dos relatórios das atividades 
ministeriais e pastorais de 2019, explanação do orça-
mento para 2020 e eleição do Secretário de Atas das 
Assembleias do ano de 2020. Participe!

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Acontece nas terças-feiras, das 12h às 13h, no salão 
Isaac de Mesquita. Venha participar!
 
SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
 Venha conhecer nosso trabalho e passar uma tarde 
conosco. 
• Oficina de Costura e Celeiro do amor: Acontecem to-
das as terças-feiras, às 13h.
• Madrigal: Os ensaios acontecem todas as segundas-
-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 utilizados 
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)
Será no próximo sábado, dia 15, nosso primeiro encontro. 
A partir das 10h aqui na igreja aguardando a sua presen-
ça. Teremos também a UCPais, não deixe de participar!
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” Mais informa-
ções: Katia 99230-8155 / Marcello 99225-6225.

UPA (ADOLESCENTES)
Retornaremos nossas atividades no dia 15 de fevereiro. 
Horário das 14 às 18hs. Aguardamos por vocês! Tragam 
seus amigos!
 
UMP (JOVENS)
As reuniões da UMP já estão de volta! Teremos nosso en-
contro normalmente no próximo sábado (15/02) na IPVM. 
Esse é o nosso último encontro antes do nosso acampa-
mento de carnaval, que vai acontecer dos dias 21 a 25/02. 
As vagas são limitadas e só temos algumas restando! Não 
perca tempo e faça sua inscrição no site do Recanto.
Acesse nossas redes sociais e  fique por dentro das nos-
sas programações: Facebook: @ipvmump e Instagram: @
umpipvm

ACAMPAMENTO UMP - PERDIDOS MAS AMADOS
Invista na sua vida espiritual e não perca a chance de par-
ticipar deste acampamento. O tema será “Perdidos 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.

GERAÇÃOD E OURO
Nosso próximo encontro já está marcado. Será no dia 29 
de fevereiro às 15hs. Vamos realizar um “Festival Tropi-
cal”. Adquira seu convite no Cantinho Cultural.

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

Programação:
09.02 – abertura da inscrição
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



O curso de informática (inclusão digital) para 2020, que 
será nas manhãs de sábado, está precisando de volun-
tários para instrutores e monitores. Vamos formar uma 
equipe no esquema de revezamento. Haverá apostilas e 
treinamentos.
Os interessados devem entrar em contato com Marcello 
Yo pelo e-mail marcelloyo@gmail.com.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Conforme orientação dos órgãos de saúde esta-
mos disponibilizando dispensers com álcool gel 
para higienização das mãos em nossas dependên-
cias.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
Na sexta petição, que é “Não nos deixes cair em tenta-
ção, mas livra-nos do mal” - reconhecendo que o mui 
sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins, santos 
e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos 
assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativos 
pelas tentações; que Satanás, o mundo e a carne estão 
prontos e são poderosos para nos desviar e enlaçar; que 
nós, depois do perdão de nossos pecados, devido à nossa 
corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos, não 
somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor 
às tentações, mas também, de nós mesmos, incapazes 
e indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito de-
las; e que somos dignos de ser deixados sob o seu poder 
-, pedimos que Deus de tal forma reja o mundo e 
tudo o que nele há, subjugue a carne, restrinja a 
Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos 
os meios de graça e nos desperte à vigilância no 
seu uso, que nós e todo o seu povo sejamos guar-
dados, pela sua providência, de sermos tentados 
ao perdão, ou que, quando tentados, sejamos po-
derosamente sustentados pelo Espírito, e habilita-
dos a ficar firmes na hora da tentação, ou, quan-
do fracassados, sejamos levantados novamente, 
recuperados da queda, e que façamos dela uso e 
proveito santos; que a nossa santificação e salva-
ção sejam aperfeiçoados do pecado, da tentação e 
de todo o mal, para sempre.
Mt 6.13; 2Cr 32.31; 1Pe 5.8; Lc 21.34; Tg 1.14; Gl 
5.17; Mt 26.41; 1Tm 6.9; Rm 7.18, 19; Sl 81.11, 12; Jo 
17.15; Sl 51.10; Hb 2.18; Rm 8.28; Hb 13.20, 21; Ef 
4.11, 12; Mt 26.41; 1Co 10.13; Ef 3.14-16; Sl 51.12; 
1Pe 5.10; 1Ts 3.13; Rm 16.20; 1Ts 5.23.

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!

Eloíza do Lincoln: (11) 99383-1460 / Eduarda do Alexan-
dre: (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.
   

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

 ELEIÇÃO DE DIÁCONOS
No dia 01 de março, em primeira convocação, e no dia 
08 de março, em segunda convocação (se necessária), a 
IPVM se reunirá em Assembleia Geral Extraordinária, em 
seguida ao culto matutino, 10h15, com a finalidade de ele-
ger 9 irmãos para o diaconato. Os diáconos Celso Camilo 
Neves do Espirito Santo, Josué Alves Ferreira Junior, Leo-
nardo Caoduro, Lucas Rodrigues Lima, Paulo André Alves 
Mendes estarão com seus mandatos vencendo. Qualquer 
membro comungante poderá indicar nomes ao Conselho, 
por escrito, até o próximo dia 16 de fevereiro.

DIA DA MULHER PRESBITERIANA
Deus seja louvado por este dia! Damos graças ao Senhor 
por nossas mulheres presbiterianas, auxiliadoras idôneas, 
zelosas no serviço a Deus e instrumentos da graça divina 
na vida de pastores, missionários e necessitados. A Igreja 
é atuante e dinâmica muito graças a presença, atuação e 
dedicação das nossas mulheres, amantes das Escrituras e 
fiéis ao Senhor Deus. Parabéns, queridas! Que a graça de 
Deus continue dando a vocês santidade de vida e paixão 
pela obra do Reino.

ENCONTRO DE TÉCNICA VOCAL
O Coro IPVM está organizando um encontro de técnica 
vocal no próximo sábado, dia 15, na IPVM, com a Profª. 
Débora Baptista. A parte técnica será das 15h às 17h, se-
guida de um lanche comunitário (atenção! não esqueça 
de trazer algo para ser compartilhado)! Apesar de ser or-
ganizada pelo Coro IPVM, toda a igreja está convidada! 
Participe!

CURSO DE INFORMÁTICA



ESCALAS

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - SP | CEP 04101-200
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CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes

PRESBÍTEROS: João Batista e Petrilli

DIÁCONOS: Teófilo, Alexandre, Everardo, Jeferson, João Batis-

ta, Josué Jr. e L.Petrilli Fº

LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro Cantares

ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Thiago

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha

PRESBÍTEROS: Everson e Eleusis

LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro Maranatha

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Cláudio Cardozo

PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Everson, João Baptista, 

Hothir, Petrilli e Ruy Ferreira e Wanderley

DIÁCONOS: Caruso, Gerson, Marcio Cossani, Renato, Rogé-

rio, Saulo e William 
 LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro IPVM

ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Alexandre

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

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Convidamos você, membro comungante, a investir seu talen-
to no louvor a Deus fazendo parte deste ministério. A partir 
de fevereiro procure os regentes e venha louvar conosco.
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. 
*Coro IPVM Kids: Ensaios todos os domingos, às 17h. 
*Coro Feminino Cantares – Ensaios todas as terças-feiras, 
às 19h.
*Coro Masculino Maranatha - Ensaios todas as terças-feiras, 
às 19h. 
*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 enfer-
mos (hospitalizados ou não). Entre em contato com a secre-
taria da IPVM para que possamos ajudá-lo agendando um 
horário ou visita.
 
NOSSOS PASTORES
Para melhor comunicação com todos os membros, gostaría-
mos de informar a área de atuação direta da equipe pastoral 
em relação aos ministérios da IPVM:
- Rev. Gustavo Bacha: Gestão geral da igreja; Pastoreio da 
membresia; Parte administrativa.
- Rev. Cláudio Cardozo: Liderança dos ministérios de músi-
ca e do departamento infantil da igreja (Culto infantil, UCP 
e EBD).
- Rev. Eduardo Nunes: Liderança dos ministérios do GEA e 
Geração de Ouro; Responsável pela implementação dos Pe-
quenos Grupos.
- Rev. Marcelo Gomes: Liderança e pastoreio da UMP; Gestão 
do ministério de comunicação.

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/

IPVM NO SPOTIFY
Acesse gratuitamente nossas mensagens dominicais no apli-
cativo Spotify. Basta acessar a loja de aplicativos do seu ce-
lular, baixar o app e procurar por Igreja Presbiteriana de Vila 
Mariana. Seja edificado a qualquer hora e onde estiver!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há uma ficha de pedidos de oração no “Cantinho Cultural”. 
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, Shirley 
(cunhada da Mira Lemes), Daniel Soo e Hulda Blaud.

ANIVERSARIANTES
Hoje Antônio Freiria de Oliveira
 Daniel Soldera Galhardo
 Mércia Maria Lemos Scapinelli
10 Daniel Soo Chun Um
 Dirceu Alves Rodrigues
 Míria Volotão da Silva Bichara
 Sergio Henrique Rocha
11 Márcia Regina Pinto
 Rosa Maria Miraldo
12 Elza Helene Grodzicki
 Hélio Moreira 
13 Lorenzo Diório Trizzi
 Terdunisia Uchoa de Azevedo
14 Elsa da Costa Barros
 Nathália Reis Duarte
15 Cione Gleice Machado
 Thomas Valim Dias de Moraes

 



Este ano completei 15 anos de ministério pastoral, fui ordenado no dia do meu aniversá-

rio e não poderia ter ganhado presente melhor que este. Este número me coloca numa 

situação mais ou menos no meio do início e do fim, claro que levando em consideração 

as condições de expectativa de vida da população. O que quero dizer com isso é que 

nesses 15 anos, eu pastoreei 2 igrejas, completamente diferentes em todos os aspectos 

possíveis. E me lembro muito bem, do dia em que num momento devocional, eu tive a 

convicção de sair da Igreja Presbiteriana de Chapecó e sem nenhuma clareza de onde 

Deus iria me levar. Me senti como Abraão, quando o Senhor o mandou sair para um local 

que ele iria mostrar. Assim eu fiz, conversei com o conselho da igreja, os presbíteros en-

tenderam a situação e eu comuniquei a igreja no início daquele ano sobre a decisão sem 

ter a mínima ideia de onde iríamos, naquele tempo somente eu e Flávia.

Essa introdução serve para relembrar o que Deus disse através de Jeremias “Dar-vos-ei 

pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com conhecimento e com inte-

ligência.” A movimentação de pastores, nas igrejas de Cristo, são sempre movimentos 

feitos pelo próprio Deus para cumprir o propósito dele em cada comunidade Cristã. Uns 

ficam mais tempo, outros menos tempo, mas todos cumprem o propósito de Deus de 

que quem dá pastores para a Igreja é o SENHOR. E para isso, ele usa situações, presbi-

térios, conselhos para que a vontade dele se cumpra.

Nossa missão numa igreja possui duas direções, a primeira com relação a Deus, deve-

mos ser pastores segundo coração de Deus e não segundo o nosso coração. Tudo que 

fazemos deve refletir isso, decisões, instruções, admoestações, consolo e tudo mais.

A segunda, é o compromisso com a igreja, com o corpo, os membros, as ovelhas, que 

é apascentar, com conhecimento e inteligência, ou seja, de maneira cuidadosa e bem 

fundamentada em princípios eternos.

Essas duas características da missão é um reflexo de uma ação soberana de Deus, que 

conhece a sua igreja e distribui, conforme seu propósito, pastores segundo o seu cora-

ção para apascentar o seu povo. Por isso existem mudanças de pastores na igreja. Deus 

nos move, tirando e colocando, para que aquele povo seja pastoreado. 

Igreja de Vila Mariana, o Senhor deu a vocês para este ano quatro pastores, que atuarão 

em todas as áreas da igreja com a primazia de serem pastores segundo o coração de 

Deus e o dever de apascentarem o seu povo. Ficaremos aqui para sempre? Claro que 

não, afinal de contas pastores veem e vão, mas jamais em vão.

Pr. 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


