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•

ACONTECE HOJE
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Deus seja louvado pela vida de todas as mulhe-
res, criadas para glorificarem ao Senhor com 
seus dons e talentos, no contexto familiar, social 
e da igreja. Parabéns, mulheres!

EBD (ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL)
Escolha um curso dentre as opções oferecidas 
nos painéis que estão no corredor. Oportunidade 
ímpar de crescer em sabedoria e graça. Invista 
nisso. As aulas começam às 11hs.

CLASSE DE NOVOS MEMBROS
Para ser batizado ou professar a sua fé é impor-
tante passar por esta classe de doutrina. A Clas-
se de Catecúmenos é uma excelente oportuni-
dade para estudarmos as doutrinas bíblicas que 
sustentam a nossa, e, portanto, 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 sa-
lão Isaac de Mesquita. Venha participar!

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
- Madrigal: Os ensaios acontecem todas as se-
gundas-feiras, às 14h30.
• Oficina de Costura e Celeiro do amor: Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h.
• Reunião de Oração: A SAF se reúne toda quar-
ta-feira, às 15h, no Salão Isaac de Mesquita.
• DOAÇÕES: 1)Se você tiver devocionais na sua 
casa que já não utiliza mais, doe para SAF, eles 
serão utilizados como material de evangelização. 
2) Meias novas ou usadas: serão utilizadas para a 
confecção de cobertores para crianças em situa-
ção de rua. Você pode deixar as doações com um 
dos nossos funcionários.

ESTUDO BÍBLICO
Nosso encontro acontece todas as quartas-fei-
ras, às 20h. Venha orar, louvar a Deus e estudar 
a Sua Palavra

UCP (CRIANÇAS)
Nosso encontro do dia 14/03 está cheio de novi-
dades. Não falte!

Pais, nesse encontro teremos o UCPais – imper-
dível! 
Mais informações: Katia 99230-8155 / Marcello 
99225-6225.
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”

UPA (ADOLESCENTES)
Oi, pessoal! Próximo sábado, dia 14, a partir das 
15h, teremos CINE UPA!!Chame seus amigos 
para assistirem um filme e comer pipoca conos-
co!

UMP (JOVENS)
Nossa programação ocorrerá normalmente esse 
sábado no Isaac a partir das 18h30.
Venha participar conosco! Ah, e siga a gente no 
Instagram @umpipvm para ficar sempre atuali-
zado e ver o que temos feito! Temos também o 
Facebook: @ipvmump 

GERAÇÃO DE OURO
Não teremos encontro em março, mas já esta-
mos preparando algo especial para abril. Aguar-
dem que em breve divulgaremos.

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

Programação:
09.02 – abertura da inscrição
05.04 – encerramento das inscrições.

Reuniões
Atenção! Reunião amanhã, dia 09.– equipe – 2ª 
reunião.
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.



estamos disponibilizando dispensers com ál-
cool gel para higienização das mãos em nossas 
dependências.

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.

NOSSOS PASTORES
Para melhor comunicação com todos os mem-
bros, gostaríamos de informar a área de atua-
ção 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 minis-
térios de música e do departamento infantil da 
igreja (Culto infantil, UCP e EBD).
- Rev. Eduardo Nunes: Liderança dos ministé-
rios do GEA e Geração de Ouro; Responsável 
pela implementação dos Pequenos 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/

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 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 ipvilamariana nos dois canais e 

DISQUEPAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
A partir deste ano, visando uma moderniza-
ção do programa e um melhor atendimento, 
estamos implantando um novo serviço que 
será chamado de Disque Vida. Em breve, as-
sim que o sistema for implantado divulgare-
mos mais detalhes. Por enquanto, ainda esta-
mos trabalhando com o sistema da LPC e os 
telefones continuam os mesmos. 
Mais informações com a Rosângela pelo celu-
lar: 99708-3690
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-
3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-
6454

AVISOS
No mês de março, nos cultos vespertinos, 
nossa série de mensagens será “GENTE 
COMO A GENTE”. Mensagens que terão o 
foco em personagens bíblicos, mas principal-
mente na obra de Deus na vida deles e sobre 
a vida de todo o seu povo. O objetivo é mos-
trar que apesar de estarem marcados para 
sempre nas páginas das Sagradas Escrituras, 
aqueles personagens são gente como a gen-
te, com fraquezas, pecados, acertos e erros. 
Assim, ficará evidente que de fato é o Senhor 
Deus que sempre faz todas as coisas e con-
duz a sua Igreja, em todos os tempos, rumo 
à glória. Não perca! Convide seus familiares 
e amigos! 
Dia 8/03 – Elias – Gente como a gente.
Dia 15/03 – Jonas - Gente como a gente.
Dia 22/03 – Pedro - Gente como a gente.
Não percam!

CURSO DE INFORMÁTICA
O curso de informática (inclusão digital) para 
2020, que será nas manhãs de sábado, está 
precisando de voluntários para instrutores e 
monitores. Vamos formar uma equipe no es-
quema 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 
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CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Alexandre e Everson 
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares e Grupo IPVM 

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
PRESBÍTEROS: Aderbal, Everson, João Baptista, 
Eleusis, Hothir, Marcelo, Petrilli, Silas e Ruy 
DIÁCONOS: Caruso, Gerson, Marcio Cossani, 
Rogério, Saulo e William 

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Coro Jovem e Banda do coro 

ESCALAS

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 “Canti-
nho Cultural”. Qualquer que seja a necessidade 
– enfermidade ou não – passe por lá, retire a 
ficha, preencha os dados e entregue na tesou-
raria.

ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos doentes e seus fa-
miliares: Marlene Caruso, Dona Palmira, Cid 
Ragaini, Daniel Soo, Hulda Blaud e Afonso Gon-
zaga dos Santos.

ANIVERSARIANTES

Hoje Caio Cesar de Oliveira Nakajume
 Izoleide Guidetti Lourenço
 Kátia Vieira Yo
 Lúcia Pires Araújo Santos
 Marsha Lisa Schlittler Ventura
9 Apparecida Andrade Maurício
 Letícia França Claus Silveira
 Maria Oguiran Leite
 Nilva Goulart Machado
 Saulo Gomes de Carvalho
 Vanessa de Camargo Martins
10 Augusto Carvalho Junqueira
 Elisabete Maria Brito Oliveira de Al-
meida
 Gabriel Martins Alves Rocha de Lima
11 Maria Lúcia Fiore de Aguiar
 Pedro Marins Hernandes
12 Renan Barbosa Theodoro
13 Ana Miriã Pacifico
 Hadassa Andréa Carreira Cardozo
14 Jenny Lilia Costivelli Cazaroli de An-
drade

HOJE 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo IPVM
PRESBÍTEROS: Silas e Wanderley
DIÁCONOS: : Teófilo, Alexandre, Everardo, Jefer-
son, João Batista, Josué Jr. e Luís Petrilli Fº
ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Edilson 

ANOTAÇÕES



Nosso dever como Igreja e cristãos individuais é evitar que a decadência espiritual entre 

em nossas vidas. Existem quatro coisas que podemos fazer para evitar o declínio espiritual 

da Igreja, com a graça de Deus:

(1) Tratar o pecado com seriedade. Nada arruína mais depressa a vida espiritual de uma 

comunidade do que permitir que os pecados dos seus membros permaneçam sem ser 

tratados como deveriam. Lemos na Bíblia que quando Acã desobedeceu a Deus, toda a 

comunidade sofreu as consequências. Nossos pecados não são problema: mas os nos-

sos pecados ocultos, escondidos, não confessados, não arrependidos, se constituem um 

tropeço espiritual, que entristece o Espírito de Deus, e acaba se espalhando pela Igreja e 

envenenando os bons costumes e a fé.

(2) Zelar pela sã doutrina. A verdade salva e edifica a Igreja, mas a mentira é a sua ruína. O 

erro religioso envenena as almas e desvia o povo dos retos caminhos de Deus. Devemos 

ser pacientes e tolerantes, mas nunca ao preço de comprometermos o ensino claro do 

Evangelho.

(3) Andar perto do Senhor da Igreja. É Deus quem nos mantém firmes e puros. A Bíblia diz 

que se nós nos achegarmos a Deus, ele se achegará a nós. A Bíblia também nos ensina 

que Deus estabeleceu os meios pelos quais podemos estar em contínua comunhão com 

Ele. Estes meios são: os cultos públicos, as orações e devoções em particular, a leitura e a 

meditação nas Escrituras, a participação regular na Ceia do Senhor. 

(4) Estar aberta para reformar-se. O lema das Igrejas que nasceram da Reforma foi “Ecle-

sia Reformata Semper Reformanda”. Ou seja, a Igreja deve sempre estar aberta para ser 

corrigida por Deus, arrepender-se de seus pecados e reformar-se em conformidade com 

o ensino das Escrituras. Existe grande perigo para uma igreja quando ela se fecha em si 

mesma, e deixa de ouvir a voz do seu Senhor, que deseja corrigi-la e traze-la de volta aos 

caminhos do Evangelho.

Estas medidas devem também ser aplicadas a nós, individualmente. Deveríamos procurar 

evitar a decadência espiritual da nossa prática religiosa, mantendo acesa a chama da fé 

pela frequência regular aos cultos, pela leitura diária da Bíblia, por uma vida de oração e 

comunhão com outros irmãos. Infelizmente, por negligenciarem sua vida espiritual, mui-

tos cristãos estão contribuindo para enfraquecer o testemunho das igrejas evangélicas 

no mundo.

Rev. Augustus Nicodemus 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. 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. Claudio Cardoso - revclaudio@ipvm.org.br
Rev. Eduardo Nunes - reveduardo@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


