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•

ACONTECE HOJE
SANTA CEIA DO SENHOR 
Hoje, pela manhã, teremos a oportunidade de 
participarmos da Sant Ceia. Momento de rever 
nosso compromisso e fidelidade com o Senhor 
Jesus Cristo.

EBD (ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL)
Apesar do feriado a EBD não para! Neste domin-
go, teremos apenas uma classe conjunta realiza-
da no Salão Social com a presença do Rev. Ronal-
do André. Imperdível! Início às 10hs.

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

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
o 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.
• PROJETO ANA – Reunião de Oração: Aconte-
cerá nesta quarta-feira, às 15h, no Salão Isaac de 
Mesquita. Convidamos a se juntarem a nós!
o Culto do bebê: Será no dia 10 de maio e pedi-
mos às mães que tiveram bebês em 2019 façam 
sua inscrição com a Nilza Abrão pra receber a Bí-
blia. Nilza: 99820-7060.

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

UCP (CRIANÇAS)
“E viu Deus que isso era bom” Vamos ver de per-
to grandes e pequenos animais que Deus criou.  
Vamos ao Zoológico de São Paulo!
Quando? – Dia 21/03/2020.
De onde sairemos? – Da IPVM.
Como iremos? – Papais contamos com sua ajuda 
no transporte.
Que horário? – 8h30, mas chegue com antece-
dência.
Voltamos a que horas? – Nosso retorno está 
previsto para às 16h, na IPVM.
Como será o lanche? – Cada um leva o seu, mas 

faremos um grande pic-nic.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco 
Katia 99230-8155 / Marcello 99225-6225.

UPA (ADOLESCENTES)
Nossos encontros acontecem aos sábados das 
14 às 18hs. Confiram nossas programações em 
nossas redes sociais. Venham e tragam seus ami-
gos! Vamos juntos aprender mais da Palavra de 
Deus!

UMP (JOVENS)
Nossa programação ocorrerá normalmente sá-
bado que vem no Isaac a partir das 18h30. Venha 
participar conosco! Ah, e siga a gente no Insta-
gram @umpipvm para ficar sempre atualizado 
e ver o que temos feito! Temos também o Face-
book: @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.

DISQUE VIDA – ACONSELHAMENTO IPVM



não percam! Vendas após a EBD. Lembrando 
que a verba será destinada para missões.

REUNIÃO DO CONSELHO
Todos os membros do Conselho estão convo-
cados para a próxima reunião que acontecerá 
amanhã, dia 16, às 19h, para a reunião de oração 
e às 20h, para a reunião administrativa.

CURSO DE INFORMÁTICA
O curso de informática (inclusão digital) para 
2020, que será nas manhãs de sábado, está pre-
cisando de voluntários para instrutores e moni-
tores. 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 depen-
dências.

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/

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! 
15/3 – Jonas - Gente como a gente.
22/03 – Pedro - Gente como a gente.
Não percam!

Café Amigo – Evento evangelístico
Convidamos a igreja a participar do nosso 
próximo encontro, no dia 28/03, às 8h30. O 
tema do encontro será: “O concerto da vida”, 
que será exposto por Simone Leitão (recita-
lista, camerista e solista de orquestra no Bra-
sil, Américas, Europa e China). Ela é uma das 
mais atuantes pianistas brasileiras da atua-
lidade. Este é um evento evangelístico, por-
tanto, convidem seus familiares e amigos que 
ainda necessitam ouvir a Palavra de Deus.

ALMOÇO MISSIONÁRIO
Será realizado no próximo domingo dia 22, 
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HOJE 
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 
ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Everardo

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Eduardo Nunes 
LOUVOR MUSICAL: Conjunto da mocidade
PRESBÍTEROS:  Amauri e Petrilli
DIÁCONOS: Thiago, Arquimedes, Edilson, Oflar 
Simões, Sérgio, Thales
ESTUDO BÍBLICO DE QUARTA: Gerson

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
PRESBÍTEROS: Marcelo e Hothir

ESCALAS

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 do-
minicais no aplicativo Spotify. Basta acessar a 
loja de aplicativos do seu celular, baixar o app 
e procurar por Igreja Presbiteriana de Vila Ma-
riana. 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 
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 Glauce Maria de Barros Gouveia
 Maria Cícera dos Santos
 Mariana Gonçalves Cordeiro
 Marienes Corrêa da Silva
16 Ester Sabará
 Miriam Vilarinho Pereira Ferreira
 Raquel Carreira Cardozo
 Suely Alves de Oliveira Xavier
 Vânia Baroni Pierini Temerloglou
17 Cássio Marcelo de Sales Bellato
 Christiane Ferreira Silva Cunha
18 Charles Arruda Azzolini
 Cláudio Cesar Braulio Carneiro
 Gilberto Celeti 

 Isabela Mir Gelamo
 Kleber Silva de Freitas
 Sandra Cristina Speyer
 William Assis de Oliveira
19 Luiza Machado Pretti
 Stephany Barbosa Zduniak
            Vinícius de Andrade
20 Rosa de Carvalho Costa e Silva
 Silvia Pinto de Paula
21 Ricardo Bueno de Siqueira



Viver uma vida de compromisso com a oração não é nada fácil. Vai muito além de orar ao acordar, 

antes das refeições ou ao se deitar.

É um privilégio imenso, mas que muitas vezes é negligenciado. Trabalhamos na obra do Senhor, fa-

zemos muitas coisas, atendemos aos necessitados, servimos como auxiliadoras... tudo isso é neces-

sário, e é maravilhoso que o próprio Deus nos permita e requeira de nós o ato de colocar a mão no 

arado! O que não podemos fazer é dar importância apenas a esse aspecto da nossa vida como cristãs. 

Algumas bênçãos do Senhor só recebemos quando nos comprometemos com Ele em oração.

Podemos desfrutar de um relacionamento mais profundo com Deus. Alcançamos uma intimidade que 

nos fortalece espiritualmente.

Orar, interceder por outras pessoas regularmente, fazer disso uma prioridade, nos faz mudar a ma-

neira de ver o mundo. Passamos a ser mais parecidos com nosso Mestre, passamos a querer para nós 

aquilo que Ele quer, sentimos sua presença, seu amor, seu cuidado com nossas vidas nos menores 

detalhes.

Nossa fé aumenta, porque quando levamos nossas inquietações, problemas, preocupações a Deus, 

e entregamos tudo o que não está em nosso alcance resolver para o Todo-Poderoso, descansamos 

no agir de Deus. Percebemos que Ele não nos desampara nunca e, quanto mais oramos, mais essa 

verdade faz sentido em nossas vidas.

A ansiedade, o estresse e o pânico tendem a diminuir quando sabemos que o Deus Onipotente, Oni-

presente e Onisciente, e que além de tudo nos ama incondicionalmente, está presente em nossas 

vidas, ao alcance de uma oração.

Passamos a experimentar sua presença, ver a sua ação, sentir o seu consolo e amor derramado em 

nosso coração. Passamos também a testemunhar a transformação da nossa própria vida e as vidas 

daqueles por quem intercedemos.

Quero desafiar a todas as mulheres da igreja, que puderem e quiserem, que venham se juntar a nós na 

Reunião de Oração do Projeto ANA, dia 25/03, às 15hs. Na reunião falaremos sobre o Projeto ANA e 

seu alcance, e ouviremos histórias de mulheres que foram resgatadas por Cristo de uma vida sem li-

berdade, sem amor, às vezes em situação de abandono, violência e total desespero através da oração.

Venha orar pelos seus filhos e suas famílias! Venha orar pela igreja e seus líderes! Venha orar pelas 

mulheres que sofrem ao redor do mundo! Venha fazer parte desse resgate de vidas! Muito provavel-

mente, só conheceremos o resultado na glória, mas certamente faremos Deus se alegrar com nossas 

vidas.

Cynthia Bruder Aguiar Luz

Vice-Presidente da SAF
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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


