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Acontece hoje 
Cantata da Ressurreição
O Coro IPVM e a Orquestra IPVM estarão rea-
presentando hoje pela manhã a Cantata na Igreja 
Presbiteriana Redenção (filha da IPVM), levando a 
mensagem da cruz àquela igreja.

Escola Bíblica 
Aguardamos por você a partir das 11:00. Vamos 
juntos aprender d’O SENHOR.

Participe
Reunião de oração
Acontece todas as terças-feiras às 12:00 no salão 
Isaac de Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
- Oficina de costura e Celeiro do amor: Ocorrem 
todas as terças-feiras, a partir das 13:00. 
- Reunião de Oração: Acontece as quartas-feiras às 
15:00. “PROJETO ANA” - acontece na última quarta 
de cada mês, uma reunião de oração especialmen-
te dedicada à intercessão pelos nossos filhos.”
- Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são reali-
zados nas segundas às 14:30. 
- Bazar do Dia das Mães: Estamos arrecadando 
“prendas” ou “mimos”, objetos decorativos, de 
cozinha, artesanatos, bijuterias, todos novos para 
serem vendidos para presente. Colaborem!

Estudo bíblico
Neste ano, os estudos de quarta serão intercala-
dos entre os pastores da IPVM, ficando assim: 1ª, 
3ª e 5ª quartas-feiras está sob a responsabilidade 
do Rv. Paulo com o estudo do livro de TIAGO; na 2ª 
quarta-feira será o Rv. Gustavo e na 4ªquarta-feira 
do mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças) e UPA (adolescentes)
Não haverá programação sábado que vem devido 
ao feriado.

UMP (jovens)
Neste último sábado, os jovens da IPVM visitaram 
as crianças do IBTE, casa de apoio à população 
carente do centro de São Paulo. Foi um momento 
maravilhoso de ensino da Palavra de Deus, brinca-

deiras, música, artes, comida e histórias bíbli-
cas. Louvado seja o SENHOR pela oportunidade 
e  trabalho realizado!
28/04 - Não haverá encontro (Feriado do Dia do 
Trabalho).
05/05 - Encontro UMP

EJC IPVM
As inscrições já estão abertas pelo site: 
www.recantopresbiteriano.com.br
Data: 23 e 24 de Junho.

Geração de Ouro
Neste mês de abril teremos um breve recesso 
em nossas atividades, mas no mês de maio va-
mos juntos com a igreja comemorar mais um 
ano de atividades da Geração de Ouro! Nossa 
reunião será no dia 26 de maio de 2018. Reserve 
o seu convite no Cantinho Cultural.

34º ECC IPVM - Ser ou Não Ser, eis a questão
Ser ou não ser abençoado
O amor de Cristo resplandeceu em nossos co-
rações no ECC! Sim, para muitos corações que 
estavam à procura de mais cor e beleza em seus 
casamentos, na sua vida espiritual ou até mes-
mo uma consolidação afetiva na sua vida con-
jugal, o amor de Cristo foi apresentado.  E veio 
para ficar na vida de quem O procura para SER 
ABENÇOADO.

SER OU NÃO SER DE JESUS
O Encontro de Casais com Cristo dá a oportu-
nidade aos participantes de conhecer o grande 
amor de Cristo e assim, decidirem a SER OU 
NÃO SER DE JESUS. 
O salmista nos admoesta a entregar as nossas 
vidas ao Senhor: “Entrega o teu Caminho ao 
Senhor, confia Nele e o mais Ele o fará” (Salmo 
37.5). Aparentemente uma alma aceitou SER DE 
JESUS. Temos esperança de que outras pessoas 
também venham a tomar esta decisão. Outros 
tantos, aceitaram a VOLTAR A SER DE JESUS!  
A semente foi plantada, se for um terreno fértil, 
ela florescerá. O tempo da colheita pertence ao 
Senhor Jesus!
- 35 casais participaram do 34º ECC IPVM. 
- 52 pessoas já conheciam a Cristo.
- 16 pessoas não usufruíam desta intimidade 
com Cristo.



Bazar Beneficente 
Você é nosso convidado para conhecer este 
“bazar do dias das mães”, organizado pela Ma-
ria Lúcia Aguiar. Será nos dias 27 e 28 de abril 
das 11:00 às 20:00 na Rua das Camélias 75. 
Parte da verba será destinada às obras assis-
tências da SAF IPVM.

Culto do Bebê
Pedimos que as mamães de bebês nascidos 
em 2017 e 2018, e que ainda não foram apre-
sentados na Igreja, procurem a Vera Machado 
(5579-6530), para dar os nomes das crianças, 
para que sejam chamadas no culto matutino 
do dia 13 de maio e assim recebam uma bíblia 
de presente.

XII Viagem Missionária IPVM
-Destino: Mara Rosa, cidade do interior de 
Goiás com cerca de 10 mil habitantes. A igreja 
Presbiteriana de Mara Rosa tem passado por 
um período de esfriamento espiritual, e atu-
almente conta com apenas 15 membros (não 
tem famílias na igreja, mas pessoas separadas, 
viúvas e solteiras). O desafio da Viagem Missio-
nária é ajudá-los na revitalização e no despertar 
da Igreja adormecida em Mara Rosa; ajudan-
do-os na evangelização de famílias e crianças 
através de culto, trabalho social e atividades 
para as crianças.
-Data: saída dia 29/06 (sexta feira) às 20:00 e 
retorno no dia 07/7 (sábado).
-Inscrição: São trinta vagas para adultos.  
Os irmãos que estiverem interessados em 
participar podem entrar em contato com:  
- Pb. Petrilli | Telefone:98116-4316
E-mail: petrilli@petrilli.com.br 
- Pb. Hothir | Telefone: 94721-2907 
E-mail: hothir@gmail.com 
-Valor: Custo somente do ônibus R$500,00; que 
poderá ser parcelado em 4 vezes de R$125,00.
 -Próxima reunião de oração e organização: 
Será no dia 16 de abril às 20:00. Aguardamos 
todos os interessados neste dia.

Temporada de Inverno “Amanhã”
Já estão abertas as inscrições! Acesse o site 
do recanto: http://www.recantopresbiteriano.
com.br/temporadas/inscricoes/ para mais in-
formações. Não deixe para a última hora. 

- 1 pessoa aceitou a Cristo como único e suficiente 
Salvador.
- 11 pessoas se reconciliaram com Cristo (quem 
sabe uma das 16 acima!).
- 35 casais decidiram por ter Jesus como centro de 
seu casamento.
- 22 igrejas irmãs estiveram nos apoiando nesta 
edição do ECC.
A Equipe do ECC agradece a todos que nos sus-
tentaram com as suas orações.

Avisos
Eleição  Pastoral
O Conselho convoca a igreja para reunir- se,  em 
assembleia extraordinária, para eleição do pastor 
titular da IPVM (2019/2021), no dia 10 de junho 
às 10:20 em 1ª convocação e não havendo “quo-
rum” em 2ª convocação dia 17/07 às 10:20. 

Confraternização 
Ontem, o Coro IPVM e a Orquestra IPVM, estive-
ram reunidos no Recanto e  desfrutaram de deli-
ciosos momentos de comunhão. Agradecemos a 
Deus pelo tempo precioso que tivemos!

Coro Geral IPVM 
Cantará no próximo domingo, dia 29, no culto 
da manhã e noite.  Você que já canta em algum 
coro ou grupo e você que ainda não canta mas 
gostaria de usar a sua voz para honrar e glorificar 
o nome do nosso Deus, venha cantar conosco! 
Os ensaios serão no próprio domingo, antes dos 
cultos às 08:00 e 17:00. O repertório será mais 
simples para todos poderem cantar, mesmo sem 
muito tempo de ensaio e não há vestimenta pa-
drão: o importante é sua presença!

Dia das mães - ITACI
A Junta Diaconal, responsável pelo trabalho as-
sistencial da IPVM, convida os irmãos para se 
unirem em prol de nossa visita ao ITACI. Veja 
mais informações no banner afixado ao lado do 
Cantinho Cultural. Sua ajuda é muito importante. 
Venha participar! 

Bazar do Dia das Mães
Será realizado pela SAF no domingo anterior ao 
Dia das Mães, 06/05, na Oficina de Costura.



Ajude um acampante 
Você gostaria de adotar um acampante para a 
Temporada?  Sua ajuda pode ser total ou parcial. 
Para saber mais fale com o Pb Ruy.

Equipe EJC
Se você tem interesse em trabalhar como equi-
pante, acesse o site do recanto e faça a sua ins-
crição. (Botão EJC/equipe).

Promovida a Casa Celestial
Dia 11 pp. em Belo Horizonte, aos 91 anos,  
Noeme Machado Profeta, foi convocada à pre-
sença do Senhor Jesus. Que as consolações e a 
paz de Deus estejam com seu filho Júlio Cesar, seu 
cunhado Oswaldo Profeta e demais familiares.

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
93. Que é a lei moral? A lei moral é a declaração da 
vontade de Deus, feita ao gênero humano, dirigin-
do e obrigando todas as pessoas à conformidade e 
obediência perfeita e perpétua a ela - nos apetites 
e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e 
no cumprimento de todos aqueles deveres de san-
tidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, 
prometendo vida pela obediência e ameaçando 
com a morte a violação dela.
Dt 5.1, 31, 33; Lc 10.26-28; Gl 3.10; 1Ts 5.28; Lc 
1.75; At 24.16; Rm 10.15.

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no 
Cantinho Cultural.

Enfermos
Cássia de Castor Luide, Jahel Valim e Arlinda  
Teixeira Rocha.

Aniversariantes da semana

Hoje Leide Mirtis Bruder Costa
23 Eunice Andrade de Souza
24 Ingrid Nacarato Meireles Martins
 Elinalda dos Santos
 Gleice Cristina Ribeiro Silva
25 Valentina de Moura Vanderley
 César André Savioli

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Eleusis e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonar-
do, Marcelo, Oflar Simões e Sérgio. (Quarta-feira, 
25/4: Renato)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Amauri e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Ruy e Silas 
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM 
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy,  
Kesley, Lincoln e Lucas  (Quarta-feira, 02/05: Saulo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Otniel Tavares
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM

 Consuelo Branco Lopes Petrilli
 Farid Abraão
 Célio Rodrigues de Almeida
26 Maria Isabela Garcia Beraldo Almeida
 Benício Silvério Rodrigues Alves
 Luiz Roberto Petrilli Filho
 Maria Carolina Clemente
              Edilaine  Gonçalves de Oliveira
27 Cirilo Silvio Biggi
 Caroline Dantas Silva
              Rv. Eudes Coelho Silva
28 Hulda Ferreira Blaud
 Oswaldo Boccia Júnior

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



O apóstolo Paulo estabelece uma sequência de ideias em Rm. 10:13-
15, na qual deixa claro que a pessoa que invocar o nome do Senhor será sal-
va, mas argumenta que ela não poderá invocar aquele em quem não creu, 
não poderá crer naquele de quem não ouviu e não ouvirá se não forem 
enviados os pregadores.

 Neste sentido vê-se, com clareza, que a salvação está ligada a uma 
cadeia de eventos, que culmina com o envio dos pregadores e o ministério 
de divulgação pela Igreja de Cristo. A pergunta que se deve fazer, por lógica 
e consequência, é: como isso pode se dar, ou seja, como os pregadores 
“podem ser enviados”, ou como a Igreja desenvolve esse ministério?

 A resposta à indagação acima pode ser dada envolvendo muitos 
aspectos, apontando estratégias, indicando ações de campo, estabelecen-
do ministérios, ampliando leque missionário, plantando igrejas ou comuni-
dades, etc. Todas essas formas de envolvimento na busca de cumprimento 
ao propósito de “fazer ouvir o evangelho” são válidas, oportunas e, mesmo, 
necessárias. A pergunta é: com que recursos se fará isso? A resposta é 
simples: com recursos financeiros (dízimos e ofertas) e recursos humanos 
(pessoal envolvido).

 Graças a Deus temos tido recursos financeiros para realizar tal 
propósito, necessitamos recursos humanos. A viagem missionária para a 
cidade de Mara Rosa (GO) será em julho, mas ainda precisamos de pessoal 
para participar. Temos apenas onze inscritos, mas necessitamos de, pelo 
menos, trinta adultos. É seu privilégio fazer parte dessa grande Obra. Está 
com disponibilidade e tem disposição? Procure o pb. Petrilli ou pb. Hothir 
e envolva-se neste projeto maravilhoso e edificante, levando a Boa Nova, a 
fim de que outros possam ouvir, crer, invocar e ser salvos. Apresente-se e 
empregue seus talentos e dons na difusão do Evangelho, socorro aos ne-
cessitados e fortalecimento dos irmãos naquele lugar, pois só crerão se 
houver quem lhes anuncie a Boa Nova de redenção. Viagem missionária: 
envolva-se, participe, atue.
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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito
bem-vindo. Em nossa Escola Bíblica Dominical pre-
paramos uma classe especial para você. Nossos di-
áconos 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 família dos que crê-
em, ajudando-as a serem frutíferas e maduras e 
equipando-as para o serviço de acordo com os 
princípios bíblicos.
 
 

Nossos pastores

PASTOR EFETIVO

Rev. Paulo Audebert Delage
PASTORES AUXILIARES

Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
Rev. Otniel Tavares Barbosa
PASTORES EMÉRITOS

Rev. Eudes Coelho Silva
SEMINARISTAS

Arquimedes Oliveira
Bruno de Carvalho
 

Nossos missionários 
Alcedir Sentalim - Amazonas
Claudio Gonçalves - Nova Zelândia
Elinalda Santos - Paraguai
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

Campos
 
Nossa Missão - Abelardo Nogueira Junior
CDHU - Vila Jacui (Igreja) - Hermelino 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

Plantação de igrejas

Envira-Amazonas - Parceria IPM

Conheça nossas atividades

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SÁB

9h15
11h
16h30
17h
19h

14h
20h

12h
13h
20h 
20h

20h

20h

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)

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

BEM-VINDOS


