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“Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do 
Senhor, que fez o céu e a terra.” (Salmo 121.1-2)

Diante da disseminação do coronavírus (Covid-19) em diversos continentes do globo e do 
número considerável de mortes na China, Irã, Itália e Espanha entre a população de saúde 
mais vulnerável (principalmente pessoas em idade avançada), a Coalizão Pelo Evangelho no 
Brasil, com a chegada da doença ao nosso país, através de seus membros subscritos, vêm a 
público trazer alguns esclarecimentos e orientações, bem como, principalmente, conclamar 
à Igreja brasileira que se coloque em oração pelo não agravamento da atual situação.

Reconhecemos que o coronavírus representa uma ameaça real à saúde pública do Brasil 
e configura uma condição de crise nacional, merecendo atenção urgente das autoridades, 
assim como a colaboração da população acerca de qualquer medida governamental em âm-
bitos federal, estadual ou municipal.

Reforçamos nossa posição, já manifestada em outras oportunidades, de que a Igreja e, in-
dividualmente, os cristãos podem e devem cooperar em participação com a sociedade, seja 
por meio de medidas educativas, ações concretas ou orações públicas pelo país e por nossas 
autoridades, quanto mais que o modelo brasileiro de laicidade é colaborativo com a religião.

Cremos que as autoridades são ministros de Deus para o bem, conforme Romanos 13.3, e 
suas medidas e orientações neste momento delicado devem ser seguidas em espírito de 
colaboração para o bem comum.

Lamentamos , destarte, qualquer leviandade por parte de autoridades públicas acerca do 
problema, o que denota uma negação daquilo para o qual foram instituídas por Deus.

Manifestamos, de igual modo, nossa discordância com líderes eclesiásticos que diminuem a 
importância de medidas concretas de prevenção em suas comunidades locais de fé, e que, 
tentando a Deus, acabam por colocar em risco a saúde de muitas pessoas dentro e fora de 
suas igrejas..

Recordamos, outrossim, que no decorrer da história a Igreja regularmente mostrou-se pre-
sente em tempos de calamidade ou emergência pública, inclusive em meio a epidemias, ten-
do cristãos colocado sua própria vida em risco pelo bem do próximo, tal como aqueles que 
agiram diferentemente dos pagãos que abandonavam seus familiares durante Peste Anto-
nina, que matou um quarto da população do império Romano no segundo século; quando 
Lutero orientou acerca de como os cristãos deveriam ser portar quando a peste negra, que 
matou 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia no século XIV, voltou a assolar Wittemberg 
em 1527; ou como na cólera que atingiu Londres nos anos 1850, a qual Charles Spurgeon viu 
como oportunidade para pregar a pessoas ansiosas pelo evangelho.
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Encorajamos , destarte, que pastores e diáconos cumpram seu papel de servos de Deus 
diante daqueles que, eventualmente, estejam contaminados e necessitem de oração e con-
solo, ou a seus familiares, confiando suas vidas e saúde Àquele que é soberano sobre cada 
um de nós.

Conclamamos , por fim, a todos os cristãos em nosso país que se unam em oração a fim de 
clamar a Deus da seguinte maneira:

1) Que o Senhor Deus tenha misericórdia do povo brasileiro e não permita que o co-
ronavírus se alastre em grandes proporções em nossas cidades e em nosso território;

2) Que as autoridades públicas recebam sabedoria do alto para pensar em medidas 
que sejam efetivas para conter a propagação da doença;

3) Que Deus proteja e sustente os profissionais da saúde, que estão na linha de 
frente dessa luta;

4) Que o povo esteja atento e aja de maneira responsável em colaboração para o 
bem público;

5) Que os já enfermos sejam fortalecidos e curados da doença, e que a resposta à essa 
oração se traduza em um número pequeno de fatalidades em nosso país;

6) Que nos países onde o vírus já alcançou grandes proporções consiga-se reverter o qua-
dro desfavorável o quanto antes para frear o crescimento do total de pessoas infectadas;

7) Que as consequências econômicas sejam logo superadas, tanto em níveis nacional 
e internacional, bem como que os negócios locais se recuperem rapidamente a fim de 
que o sustento das famílias seja afetado no menor grau possível;

8) Que a Igreja brasileira demonstre bom testemunho em palavras de moderação e em 
amor ao próximo quando tiver a oportunidade de falar e agir.

Concluímos exortando a cada irmão e irmã em Cristo a não temer mal algum (Sl 23.4), a 
não estar preocupado por coisa alguma (Fp 4.6-7), ser prudente, sábio e a amar ao próximo 
(Pv 13.16; Mc 12.31), e a trazer à mente que há um único Deus verdadeiro que controla toda 
a história (Sl 103.19), e que promete que todas as coisas cooperam para o nosso bem (Rm 
8.28). Do mesmo modo que não fazemos bem em negar o problema, também não o faremos 
se não demonstrarmos moderação e serenidade.

Convocamos a todos, finalmente, que se unam a nós no dia 22 de março, no qual se estabe-
lece um Dia Nacional de Jejum e Oração em razão do surto mundial do coronavírus.

Coalizão pelo evangelho Brasil
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ACONTECE

CULTOS ON LINE
Em cumprimento às recomendações do Ministé-
rio da Saúde, os nossos cultos presencias estão 
temporariamente suspensos, mas teremos cultos 
pela internet. Acompanhe a transmissão do culto 
on-line pelo nosso canal no Youtube e na nossa pá-
gina no Facebook, no site e no aplicativo da igreja. 
A transmissão do culto acontece aos domingos, às 
9h15, AO VIVO, com retransmissão às 19h. 

PARTICIPE

IPVM NO LAR
Nossas atividades presenciais estão suspensas, 
mas o conselho tem pensado muito em como es-
tarmos juntos com vocês. Todos os dias às 10h, 
nossos pastores iniciarão o IPVM NO LAR, trans-
missões ao vivo de estudos da Palavra de Deus e 
orações para buscarmos a presença do Senhor e 
sua misericórdia. Participe com a gente! Acom-
panhe as transmissões pelo nosso canal no You-
tube e pela nossa página no Facebook.

TELEFONIA  IPVM
Atenção, irmãos e irmãs! Nossas secretaria e te-
souraria estão funcionando somente via mensa-
gens de Whatsapp:

Secretaria: (11) 94576-4662 - Elsie
Finalidade: Informações  sobre a programação da 
igreja, questões administrativas, informações de 
membresia e demais informações institucionais.

Tesouraria: (11) 97071-7047
Finalidades: envio de comprovantes, solicitação 
de contas para depósitos e demais questões fi-
nanceiras.

Compartilhem esta informação.

MORDOMIA CRISTÃ
Para os irmãos que desejarem exercer o privilé-
gio e a fidelidade nos dízimos e ofertas seguem 
os dados para a transferência. Solicitamos após 
transferência que envie o comprovante para o 
e-mail para tesouraia@ipvm.org.br ou pelo what-
sapp da tesouraria (11) 97071-7047. 

CNPJ: 43.034.297/0001-19
ITAÚ:
Agência 0081
Conta corrente 22.130-1

BRADESCO:
Agência 108-2
Conta corrente 37.243-9

DISQUE VIDA – ACONSELHAMENTO IPVM
A partir deste ano, visando uma modernização 
do programa e um melhor atendimento, estamos 
implantando um novo serviço que será chamado 
de Disque Vida. Em breve, assim que o sistema 
for implantado divulgaremos mais detalhes.

AVISOS

ATIVIDADES E EVENTOS DA IPVM
Atenção! Todos os eventos estão suspensos por 
tempo indeterminado, seguindo as recomenda-
ções do Ministério da Saúde. Continuemos em 
oração pelo nosso país e pelo mundo.

NOSSOS PASTORES
Para melhor comunicação com todos os mem-
bros, gostaríamos de informar a área de atuação 
direta da equipe pastoral em relação aos ministé-
rios da IPVM:
- Rev. Gustavo Bacha: Gestão geral da igreja; Pas-

toreio da membresia; Parte administrativa.
- Rev. Cláudio Cardozo: Liderança dos ministérios 

de música e do departamento infantil da igreja 
(Culto infantil, UCP e EBD).
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Ragaini, Daniel Soo, Hulda Blaud e Afonso Gon-

zaga dos Santos.

 

ANIVERSARIANTES

Hoje Ana Luisa Munhoz Mastromauro

 Daisy Mariane Vaz de Lima

 Daniel A. Vianna Amorim

 Sidnéia de Oliveira Fratus

30 Lucila Pasqualucci Calçada

31 Beatriz Salum de Castro Ferreira

 Clara Muzeka Aranha

 Hanna Muzeka Aranha

 Marisa Barros da Rocha

 Raiane de Araújo Pinto

 Sofia Muzeka Aranha

1/4 Aluízio Gomes de Araújo Júnior

 Antonio Carone Neto

2 Cintia Mendes Ferreira de Matos

 Renata Santos Lima Santilli

3 Gabriella dos Santos Nobrega

 Tiago Tenório Pessoa

4 Ana Lucia Volpe Martins

 Bruno Gonçalves Victor

 Debora Berbert de Oliveira

 Francisca Edénea Palmeira dos Santos

- 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 aces-
se http://ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/

REDES SOCIAIS
Você tem utilizados nossas redes? Tem muita 
postagem interessante nelas. Veja quais são: 

Instagram: Igreja Presb. de Vila Mariana (  ht-
tps://www.instagram.com/ipvilamariana ) e 
veja as publicações. 

Facebook: Igreja Presbiteriana de Vila Mariana 
( https://www.facebook.com/ipvilamariana)

APLICATIVO IPVM
Tenha acesso aos nossos sermões, cultos ao 
vivo, Boletins Dominicais, Bíblia (ARA), hiná-
rio (HNC), vídeos, eventos, e muito mais. Bai-
xe 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 IP Vila Mariana. Seja edifi-

cado a qualquer hora e onde estiver!

ENFERMOS

Oremos por nossos irmãos doentes e seus fa-

miliares: Marlene Caruso, Dona Palmira, Cid 



 

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

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


