PRESENTE DIÁRIO 2017
O Presente Diário, edição comemorativa dos
90 anos da IBVM
IBVM, está disponível. Adquira o
seu na antiga tesouraria após o término dos
Cultos.
MINISTÉRIO VILA FELIZ INFORMA:
Que todo o Ministério, inclusive o maternal
e o berçário, está em recesso. Voltaremos
com nossas atividades normais no próximo
domingo.
A CAMP
AMENTO DE CARNA
VAL 2017
CAMPAMENTO
CARNAV
Dias 24 a 28 de fevereiro
fevereiro, no Recanto Julubi. Ainda
temos algumas vagas para o acampamento. Teremos uma
programação especial para todas as idades que será uma
benção para os participantes. Inscreva-se ! Invista em sua
família e em sua vida. Investimento: crianças de 0 a 6 anos
não pagam; 7 a 12 anos: R$ 350,00, a partir de 13 anos :
R$ 650,00. Inscrições após os cultos no hall do santuário.
90 anos da IBVM
Lembramos a todos os membros da igreja, que a “Comissão
de História” está levantando e recebendo todo material
(fotos, jornais, livros, artigos, LP’s, vídeos, fitas VHS, fitas
cassete, entre outros) que possa ser agregado ao projeto
de desenvolvimento de uma mídia, que contará toda a história
de 90 anos da IBVM. Aqueles irmãos que trouxerem estes
itens, poderão entregar à comissão após os cultos no Grande
Vestíbulo! A comissão agradece desde já todos os irmãos
que se manifestarem!
CUL
TOS ÀS QU
AR
TAS
CULTOS
QUAR
ART
IDAS E VINDAS - ESTUDOS NO LIVRO DE RUTE
Em nosso Culto de Oração que acontece toda quarta-feira,
às 20h, estamos estudando a maravilhosa história de Rute
e sua família. Participe desse momento de oração e
aprendizado!

Aniversariantes da Semana
1 5/01: Beatriz Osis Yamashita,
Debora Buzi Fabiano Camargo,
Josias Mendes Campello, Luciana
Alves de Oliveira, Mario Augusto
Paulo, Zelita Lopes dos Santos.
16/01: Paula Cristina de Oliveira
Silva, Rosimeire de Mello Gonçalves de Queiroz.
17/01: Amanda Namie Ozaki, Daniel Hirata Sborowski,
Danilo Proença, Francie Helen Mamede Vital, Joaquim Alves
Medeiros, Nilton Lyozo Ozaki, Sara Xavier Seragioli.
18/01: Cicera Aparecida da Silva Ferreira, Marta Amado
de Moura.
19/01: Sandra Regina Calixto Viana.
20/01: Olivia Maria Nascimento da Silva, Rafael Amorim
de Miranda Carvalho, Renato Bueno.
21/01: Lourdes Santana Trevisan, Valdeci de Freitas, Vasile
Maxeniuc.
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“Amarás o S ENHOR , teu Deus, de todo o teu
coração, com toda a tua alma e com todas
as tuas forças.”
Deuteronômio 6.5 (Almeida Século 21)

Atividades da Semana
Domingo:
Culto às 9h e 18h
(Com Interprete de Libras)
Culto Infantil às 9h e 18h
EBD às 10h40 e 17h
(Com Interprete de Libras)
Terça-feira:
Culto da família às 14h
Quarta-feira:
Culto de Oração e Estudo Bíblico,
às 20h

Ensaio Coro Masculino
Domingo às 12h

Ministério Efatá (Surdos)
Intercessão: Terça-Feira
às 19h30

Ensaio Coro Vila Feliz
Domingos às 11h

Ministério de Música
Ensaio Coro Vila Mariana
Terça-Feira às 20h (Templo)
Sábados às 10h (Templo)

Mas o que amo, quando a ti amo?
Não amo a beleza de um corpo;
nem o ritmo do tempo em movimento;
nem o esplendor da luz, tão caro aos nossos olhos;
nem as doces melodias num mundo de sons múltiplos;
nem o perfume de flores, bálsamos e especiarias;
nem o maná ou o mel;
nem os membros que o corpo tanto se deleita em abraçar.

Ensaio Coro Feminino
Sábado às 9h
(Templo)
Ensaio Banda IBVM
Quinta-Feira às 19h30
(Suíte Musical)
Domingo às 8h e às 16h
(Templo)

Não é nada disso que amo, quando amo meu Deus.

Ministério de Intercessão
Domingo: às 8h30 e 17h30;
Terça: às 14h00
Rede S.O.S de Oração
Fone: 5539.7633 - 8h30 às 18h

WHATSAPP IBVM - CADASTRE-SE!
Envie seu nome completo para este número - (11) 99704-3210

JUVENTUDE
Estação Louvor: Todo Sábado às 18h30
Ensaio Coral da Juventude: Sábado 17h (Suíte Musical)
Control Teen: Sábado 15h
Curta nossa página no Face
facebook.com/juventudeibvm

“Honra ao Senhor com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda”; Pv.3.9
Igreja Batista de Vila Mariana
Banco Bradesco - Ag. 0108-2 - C/C 3238-7
CNPJ: 62.920.863/0001-34

www.graficacontinental.com.br
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E, no entanto, quando amo meu Deus, eu de fato amo uma
luz, um som, um perfume, um alimento e um abraço – luz,
som, perfume, alimento e abraço que estão no mais íntimo do
meu ser.
Ali, minha alma é inundada por um esplendor que espaço
nenhum é capaz de conter;
ali, soa uma música que o tempo jamais dispersa;
ali, sinto um perfume que vento nenhum dissipa;
ali, saboreio um alimento que a saciedade não consegue
amargar;
ali, braços se entrelaçam num abraço que a satisfação nunca
desata.
É isso que amo, quando amo meu Deus.
(Confissões 10.6.8)
Que nosso maior desejo, sonho, concentração e busca em
2017 seja aprender a amar o Deus que nos ama.
Pr Denis Araujo de Oliveira

Restaurados para Restaurar
UM

DIÁLOGO , UM CONCEITO , UMA DIRETRIZ .

Pastor, sua igreja é legalista ou baseada na graça?
- Somos uma igreja baseada na Graça.
- Ufa!!! Era o que eu imaginava, estava preocupado que
vocês fossem uma daquelas igrejas legalistas que dizem às
pessoas que precisam entregar o dízimo.
- Somos uma Igreja baseada na Graça, mas você precisa
entender o que isso significa:
A lei diz: “Não matarás.”
A Graça diz que você não deve sequer permitir que o ódio
ocupe o seu coração.
A lei diz: “Não cometa adultério.”
A Graça diz que você não tem nem mesmo de cobiçar outra
mulher.
A lei diz: Entregue 10%.
A Graça sempre nos leva para além da lei, portanto você
pode entregar 20%, 30% ou 40%.
Jamais impediremos você de viver pela graça.
O diálogo não aconteceu em nossa igreja, mas talvez pudesse
ter acontecido…
Não é pequeno o número de pessoas que compreendem
erroneamente o que a Graça fez por nós e o que a Graça
exige de nós.
Infelizmente tem sido comum encontramos pessoas usando o
conceito da “graça” para baixar padrões, diminuir valores,
eliminar regras e abolir a obediência. Mas Graça é um favor,
Graça é dar algo para alguém que não merece nada, Graça é
receber o que não merecemos.
A Graça sempre vai além!
Somos restaurados pela Graça, para vivermos segundo a
Graça, agirmos com graça e também para contribuirmos
segundo a graça.
Que a Maravilhosa Graça de Deus nos ajude a sermos
generosos.
P r. Denis Araujo de Oliveira
Igreja Batista de Vila Mariana - Rua Joaquim Távora, 598 - São Paulo, SP - 04015-011
- Tel.: |11|5539-7633 - www.ibvm.org.br - email: ibvm@ibvm.org.br. Secretaria: segunda
a sexta das 8h030min às 18h - Tel.: |11|5539-7633; Zeladoria: Elias eliasdomingos2@hotmail.com; Pastor titular: Pr. Darcy Sborowski Júnior; Pastor
Emérito: Pr. Rubens Lopes (1939-1979); Ministério de Integração e Comunhão:
Herlan Santos; Ministério Lírios do Vale; Visitação e Evangelismo e Missões:
Pr. Eduardo Gomes Filho (eduardo.ibvm@gmail.com - 99213-8853) Congregação de
Vila Missionária e Vila Clementino: Pr. Reinaldo Carpeggiannes
(carpeggiannes@hotmail.com - 98763-6091); Ministério de Educação Cristã ;
Ministério Infantil: Pr. Roni Santos (roni.santos@gmail.com); Ministério de
Jovens e Ministério de Adolescentes: Pr. Bruno Ruggeri Faustino
(bp.ruggerifaustino@gmail.com); Ministério de Pequenos Grupos e Jovens
Casais: Pr. Denis Araujo (denisaraujo@cbvm.com.br);Congregação de Itatiba:
Pr. Antonio Fragoso dos Santos; Coordenadora Ministério de Musica: Natalia
Tassoni; Frentes Missionárias e Congregações: Vila Clementino, Vila Missionária;
Itatiba. Entidades de Apoio: Fundação Pastor Rubens Lopes - Tel.: |11|5579-6534 e
|11|5575-8900; Colégio Batista de Vila Mariana - CBVM - Tel.: |11|5575-8900.

Ministério de Educação Cristã
Minha igreja, nossa igreja: igreja bíblica – Atos 17. 10ss

No nosso comentário de domingo passado dissemos
que a igreja de Cristo como instituição permanecerá na terra
até a volta dEle. Dissemos também que ela concretiza-se
nas igrejas locais. Essas podem desaparecer por causa da
apostasia, mudanças de seus membros (especialmente em
áreas rurais), por divisão e etc. Jesus advertiu a Igreja de
Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e
Éfeso: “Lembra-te
pratica as primeiras obras; e se não, brevemente
virei a ti, e removerei de seu lugar o teu candeeiro,
se não te arrependeres” (Ap. 2. 5). As igrejas de Cristo
para permanecerem precisam ser bíblicas, isto é, serem fiéis
a todos os ensinos bíblicos.
Lucas nos dá um exemplo de fidelidade bíblica quando
pregação de P
aulo com
está em Bereia ouvindo a “pregação
Paulo
avidez, examinando diariamente as Escrituras para
ver se estas coisas eram assim
assim” (Atos 17. 11). Os
membros de uma igreja bíblica, tudo o que veem e ouvem
sobre os ensinos bíblicos, verificam se está de acordo com o
que é registrado na Bíblia. Só aceitam aquilo que a Bíblia
ensina.
A razão da longa História da IBVM – caminhando para
o seu 90º aniversário – assim como o seu progresso, está no
fato de ter a Bíblia como única regra de fé e conduta. Ao
dizermos que a Bíblia é a única regra de fé e conduta, estamos
afirmando que em matéria de fé e crença, a única autoridade
que aceitamos é a Bíblia. Do mesmo modo, a filosofia de vida
dos membros dessa igreja é regida pela Bíblia.
Assim, é fundamental que a Bíblia seja pregada,
ensinada nos cultos, na Escola Bíblica Dominical, nas
organizações e em publicações. É necessário também que
haja incentivo para que todos diariamente leiam a Bíblia,
meditem nos seus ensinos e os pratiquem.
Sempre houve necessidade do conhecimento da Bíblia,
mas com a proliferação de igrejas nas quais os ensinos bíblicos
são adulterados, e com tantos programas radiofônicos e
televisivos, há necessidade de cada vez mais buscarmos o
verdadeiro ensino bíblico. Felizmente minha igreja, nossa
igreja, a IBVM desde sua organização até o presente tem
sido uma igreja bíblica.
P
vath
Prr. Miguel Hor
Horvath

E.B.D.

Intercessão

Or
e por missões: Pr. Miguel Zugger, Adriana Justino
Ore
do Nascimento e Karoline Giesbrecht; pelo curso Crown
em Guiné Bissau; pelo trabalho no orfanato em
Moçambique; Pelo Pr. Alfonso e sua equipe em ArequipaPerú e pelas igrejas existentes nos países com restrições
e consequente perseguição.
Ore constantemente pelos enfermos:
Luiz Araújo, Zaira, Tia Maria, Eliseu Nascimento, Leonora,
Mirian Marcelino, Evangelice Ouro, Aparecida, Maria
Emilia, Maria dos Reis, Virgínia Câmara, Durvalina, Paulo
Ceschi, Maria José Mendes, Jurandyr, Maria Guilhermina,
Pr. Antônio Oliveira e Helena.
Catharina Segura , Jorge Mendes, Selma Tavares, Maria
Aparecida (rec. cirúrgica), Valdelice, Malvina, Joana,
Ernani, Kazuy Lopes, Tânia Fanti, Flávia Costa (rec.
cirúrgica), Danilo, Pr. Miguel e Talitha(rec. cirúrgica),
Solange.
Ore também por nossos irmãos: Que estão
enfrentando problemas familiares, angústias e depressão;
por problemas de moradia, causas na justiça e problemas
financeiros.
L eitura Bíblica Diária da F
amília para esta semana:
Família
16/01 – I T
essalonicenses 1.1-10
Tessalonicenses
17/01 – Atos 2.22-36
18/01 – Atos 2.37-47
19/01 – Atos 13.1-11
20/01 – Atos 6.1-7
21/01 – Gálatas 1.1-24
22/01 – Atos 15.1-21
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Cresça mais, estude a Bíblia
Integre-se em uma das
classes de nossa EBD

Segunda aula da classe de verão: Durante todo o mês
de janeiro estamos com a grande classe de verão, classe
única que está funcionando no santuário. Hoje com o tema:
“Igreja bíblica”
bíblica”.. Apenas a classe Efatá continua com seus
estudos.
Prepare-se para o próximo domingo: Estudaremos
sobre “Uma igreja vibrante” (Atos 2:42 a 47 e 4:32 a 33).
Não perca!!
Leandro de Barros - Coordenador

NASCIMENTO

Com alegria informamos o
nascimento do pequeno
Davi Rodrigues Rocha
Rocha,,
no dia 27/12/2016
27/12/2016. Davi
veio alegrar a vida dos
papais Evaldo e Agatha.
Que Deus abençoe a vida
do Davi. Parabéns aos pais
e avós Eudes e Tania!

