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•

ACONTECE 
SANTA CEIA
Nesta manhã, participaremos da Mesa do Senhor, sa-
cramento que é um meio de graça para os salvos.

AÇÃO DE GRAÇAS
Hoje, no decorrer do culto matutino, Noemi, Nidia e 
Neila (filhas), genro, netos e bisnetos, co m os corações 
cheio de gratidão, vêm render graças ao Senhor, pelos 
90 anos completados, nesta semana, do Rev. Eládio Va-
lentim Alfonzo.

ESCOLA BÍBLICA
A EBD já está funcionando com novos cursos. Escolha 
um deles dentre as opções oferecidas nos painéis que 
estão no corredor. Oportunidade ímpar de crescer em 
sabedoria e graça. Invista nisso. 

CLASSE DE NOVOS MEMBROS
Para ser batizado ou professar a sua fé é importante 
passar por esta classe de doutrina. A Classe de Catecú-
menos é uma excelente oportunidade para estudarmos 
as doutrinas bíblicas que sustentam a nossa, e, portan-
to, se tornar apto a defender sua fé. Ela funciona na do 
Conselho.

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

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
 Venha conhecer nosso trabalho e passar uma tarde co-
nosco. 
• 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. Deixe com um dos 
nossos funcionários.

ESTUDO BÍBLICO
Participe conosco deste momento reservado no meio 
da semana para orar, louvar a Deus e estudar a Sua Pa-
lavra. Nosso encontro acontece todas as quartas-fei-
ras, às 20h.

UCP (CRIANÇAS)
Não deixe de participar do nosso próximo encontro. 
Será no dia 29/02, às 10h, aqui na IPVM. Venha e traga 
um amigo! Informações: Katia 99230-8155 / Marcello 
99225-6225.
“Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor.”

UPA (ADOLESCENTES)
Não teremos atividades no próximo sábado dia 22 devi-
do ao feriado prolongado.
“De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu ca-
minho? Observando-o segundo a tua palavra.” Salmos 
119:9
 
UMP (JOVENS)
Nosso acampamento será semana que vem e ainda dá 
tempo de fazer a 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
“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.
Saída: 21/02 (sexta feira). O ônibus sairá às 23h da 
IPVM! Embarque deve começar umas 22h então, ou até 
um pouco antes.

DISQUEPAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
A Igreja oferece inúmeros ministérios para você se 
envolver e o Disquepaz é um deles. Neste ministério, 
apenas falando ou orando com alguém ao telefone, você 
poderá abençoar muitas vidas. Venha falar de Jesus 
através do Disquepaz. Mais informações com a Rosân-
gela pelo celular: 99708-3690
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

GERAÇÃOD E OURO
Nosso próximo encontro já está marcado. Será no dia 
29 de fevereiro às 15h. Vamos realizar um “Festival Tro-
pical”. Adquira seu convite no Cantinho Cultural. Sua 
presença é muito valiosa para nós.

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



CURSO DE INFORMÁTICA
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 estamos dis-
ponibilizando dispensers com álcool gel para higieniza-
ção das mãos em nossas dependências.

SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATECISMO 
MAIOR
196. O que nos ensina a conclusão da Oração do Senhor?
A conclusão da Oração do Senhor, que é: “Porque teu é 
o reino e o poder e a glória para sempre. Amém,” nos en-
sina a reforçar as nossas petições com argumentos que 
devem ser derivados, não de qualquer mérito que haja 
em nós ou em qualquer outra criatura, mas de Deus; e 
ajuntar louvores às nossas orações, atribuindo a Deus, 
unicamente, a soberania eterna, onipotência e gloriosa 
excelência; em virtude do quê, como ele pode e quer so-
correr-nos, assim nós, pela fé, estamos animados a ins-
tar com ele a que atenda aos nossos pedidos, e a confiar 
tranquilamente que assim o fará. E para testemunhas os 
nossos desejos e certeza de sermos ouvidos, dizemos: 
Amém.
Mt 6.13; Jó 23.3, 4; Dn 9.4, 7-9; Fp 4.6; 1Cr 29.10-13; Ef 
3.20, 21; Lc 11.13; Ef 3.12; Hb 10.19-22; 1Jo 5.14; Rm 8.32; 
1Co 14.16; Ap 22.20, 21.

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Convidamos você, membro comungante, a investir seu 
talento 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-fei-
ras, 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 en-
fermos (hospitalizados ou não). Entre em contato com a 

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
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.

AVISOS
NOVA SÉRIE “IDEOLOGIA DE GÊNESIS”
Neste mês de fevereiro iniciaremos uma nova série de expo-
sições e gostaríamos de convidar você, sua família e amigos 
a acompanharem com a gente as mensagens que certamen-
te vão edificar sua vida e prepará-lo para viver de acordo 
com a vontade de Deus. Não Perca! Confira a programação 
dos temas:
Hoje: “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 eleger 9 irmãos 
para o diaconato. Os diáconos Celso Camilo Neves do Espi-
rito Santo, Josué Alves Ferreira Junior, Leonardo Caoduro, 
Lucas Rodrigues Lima, Paulo André Alves Mendes estarão 
com seus mandatos vencendo. Qualquer membro comun-
gante poderá indicar nomes ao Conselho, por escrito, até o 
próximo dia 16 de fevereiro.

REUNIÃO DO CONSELHO
Todos os membros do Conselho estão convocados para a 
próxima reunião que acontecerá amanhã, dia 17, às 19h para 
a reunião de oração e às 20h a reunião administrativa.

DIA DO ZELADOR
No dia 11/02 foi comemorado o Dia do Zelador.  Agrade-
cemos a Deus por nossa equipe de funcionários, Toninho, 
Antônio, Daniel e James que sempre nos atendem com mui-
ta paciência e boa vontade, apoiando e dando suporte para 
os trabalhos da igreja; e também zelam e cuidam do nosso 
patrimônio. Rogamos a Sua Graça e bênçãos na vida de cada 
um deles



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

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, 
Rogério, Saulo e William 
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro IPVM
ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Alexandre

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes
LOUVOR MUSICAL: Conjunto IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Ronaldo André
PRESBÍTEROS: Silas e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Congregacional 
DIÁCONOS: Thiago, Arquimedes, Edilson, Oflar Simões, 
Sérgio e Thales
ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Arquimedes
 
CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Ronaldo André
PRESBÍTEROS: Hothir e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional

ESCALAS

secretaria da IPVM para que possamos ajudá-lo agendando 
um horário ou visita.

NOSSOS PASTORES
Para melhor comunicação com todos os membros, gostarí-
amos de informar a área de atuação direta da equipe pasto-
ral 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 
Pequenos Grupos.
- Rev. Marcelo Gomes: Liderança e pastoreio da UMP; Ges-
tão 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/sermo-
es-e-mensagens/

APLICATIVO IPVM
Tenha acesso aos nossos sermões, cultos ao vivo, Boletins 
Dominicais, Bíblia (ARA), hinário (HNC), vídeos, 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 aplicativos do seu 
celular, 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: Mar-
lene Caruso, Dona Palmira, Cid Ragaini, Shirley (cunhada da 
Mira Lemes), Daniel Soo e Hulda Blaud.

ANIVERSARIANTES
Hoje Rafaella Vitale Montrezol Neves
 Rosimeire Zambuzi Trizzi
 Vítor Fonseca Torrente
17 Laerte Mazzochi
 Roberta Balbino Honório Guimarães
 Wysllenny Nascimento de Souza

18 Alexandre Cintra de Moraes
 Giuliana Cristina Trindade Valim
 João Batista Bueno Valim
 Lincoln Spósito
 Silas Henrique Almeida Anchieta
19 Calebe Bodden Craveiro
 Leo Victor de Carvalho
20 Abimael Muniz de Santana
 Daisy Mara Ponce Coelho
 Isabela Tseng Filippino
 Leci Dias da Mota Cardoso
 Mateus Feitosa Tsukuda
 Rebecca Stéfani de Freitas Brito Cavalcanti
 Thiago Pereira Martins
 Tseng Na Fun Filippino
21 Marcella Vieira Yo
 Rúbia Rezende Vilela
22 Maria Arminda Hernandes Panizza
 Michelle Razuck Arci Machado
 Vinícius Bitum



Quando eu estava pensando o que escrever sobre a Escola Bíblica Dominical, a primeira 

passagem que me veio à cabeça, não tinha nada a ver com este assunto: “Porque eu 

recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi 

traído, tomou o pão. ” (1Co11.23). Era um versículo que lemos na celebração da Santa 

Ceia! 

Então percebi: importância do conhecimento e do ensino. O apóstolo Paulo não esteve 

presente na ceia, mas descreve com detalhes o que aconteceu. Ele aprendeu com os ou-

tros apóstolos ou com o próprio Jesus, um ato que se transformou em sacramento - um 

ato da confirmação da graça de Jesus para nós, reformados: Ceia e Batismo... Não, não, 

isso não é uma aula de doutrina.

O ponto é que Paulo aprendeu e ensinou. Ele vai ensinar os outros pela inspiração do 

Espírito Santo. Ensina a Timóteo: “Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e o que 

de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fieis e 

idôneos para instruir a outros.” (2Tm 2.1e2).

Quatro gerações estão envolvidas. Qual era a fonte? Cristo Jesus.  A 2ª geração recebe 

pela audição – o que de minha parte entre muitas testemunhas ouvistes. Timóteo deve-

ria ensinar para a 3ª geração – homens fiéis – e estes ensinariam a 4ª geração- outros. 

Temos Jesus, que ensinou Paulo, que ensinou Timóteo, que ensinou homens fiéis, que 

ensinou outros. Cada geração tendo que aprender e reciclar.

 Isto é Escola Bíblica Dominical – EBD. Não são só professores que ensinam matérias 

pesquisadas, porque pesquisas trazem novidades.  Aqui os professores ensinam maté-

rias reveladas que vêm da fonte maior.

No evangelho de João 17.26, Jesus diz: “Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei 

conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. “. O 

verbo aqui está no futuro - farei - porque nós não temos o conhecimento completo. É 

uma caminhada. 

Que essa caminhada possa ser feita na vida cristã com a ajuda da EBD, que é quando te-

mos oportunidade de levantar a mão, questionar, argumentar, crescer, amadurecer. Ser 

maduro é viver o essencial: Cristo! Nada mais, nada menos. Que assim seja com você.

Andréa Maria Pavel
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CAMINHANDO COM A ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL



 

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. Claudio Roberto Cardozo
Rev. Eduardo Nunes
PASTORES EMÉRITOS

Rev. Eudes Coelho Silva
Rev. Paulo Audebert Delage
SEMINARISTAS

Arquimedes Marques 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


