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Acontece hoje
 
Escola Bíblica
Hoje haverá classe conjunta de adultos com o 
Sem. Bruno no salão social, adolescentes com 
Marcos Caruso e as crianças com  Fabiana, Eloh 
e Camila. Aguardamos por você a partir das 11:00. 

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

Jejum e Oração
Toda a 1ª terça-feira de cada mês, temos a opor-
tunidade e o privilégio de participarmos de um 
período pela manhã de Jejum e Oração. Estas 
são práticas bíblicas (II Cor. 7.14), legítimas, 
cristãs, grandemente necessárias hoje às neces-
sidades do reino de Deus. 

SAF – sociedade de senhoras
- Oficina de costura e Celeiro do amor: Ocorrem 
todas as terças-feiras, a partir das 13:00. 
- Voluntárias: a Oficina de Costura está preci-
sando de mulheres que saibam cortar e costurar, 
ou alguma atividade nessa área, e que possam 
doar um pouco do seu tempo para esta obra. 
Não é necessário ser membro da IPVM, nem ser 
sócia da SAF. Somente é necessário que gostem 
de costurar, e que queiram e possam ser volun-
tárias. Aguardamos vocês com muito carinho!
- Reunião de Oração: Acontece as quartas-feiras 
às 15:00. 
- Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são re-
alizados nas segundas às 14:30. 
 
Estudo bíblico
Os estudos de quarta-feira serão intercalados 
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 4ªquar-
ta-feira do mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças) 
No próximo sábado, voltaremos com as ativi-
dades e estamos preparando muitas surpresas 
para os nossos pequeninos! Pais, tragam seus 

filhos e vamos juntos aprender de Jesus! Todos 
os sábados das 10:00 às 12:00. Até lá!

UPA (adolescentes)
Atenção Galera! Após uma pausa com dois fe-
riados nossas programações retornarão neste 
próximo sábado, dia 05/05. Nossos encontros 
acontecem todos os sábados, das 14:00 às 18:00 
aqui em nossa igreja. Não fique de fora e traga 
seus amigos!

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados, às 18:30 
na igreja. Confira as programações da mocidade! 
05/05 - Encontro UMP
12/05 - Encontro UMP

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

Pequenos Grupos de Jovens (PG)
- Segundas-feiras às 20:00 (quinzenal)
Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci
Local: Casa do Estevam Machado. Peça o endere-
ço no email: estevam.machado@gmail.com
- Quintas-feiras às 20:00 (semanal)
Líder: Leo Victor de Carvalho Local: Casa 40
- Sábados às 18:00 (quinzenal)
Líder: Arquimedes Oliveira. Local: Casa 40

GEA
Próxima reunião será dia 12 de maio às 19:30. 
A palestrante será a Dra. Elisa Raquel Marques 
(dermatologista) e abordará o tema: Celebrar a 
vida cuidando da saúde.
 
Geração de Ouro
A reunião será no dia 26 de maio às 15:00. Co-
memoraremos juntos com a igreja, mais um ano 
de atividades da Geração de Ouro! Reserve o seu 
convite no Cantinho Cultural.

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 



Bazar do Dia das Mães
Realizaremos o bazar da SAF no próximo domin-
go, dia 6 no período da manhã, (em três horários: 
das 8:30 até às 9:00, depois no intervalo entre o 
culto e a EBD, e após a EBD), na sala da Oficina 
de Costura.

Culto do Bebê
Será no domingo, dia 13. Pedimos que as ma-
mães de bebês nascidos em 2017 e 2018, e que 
ainda não foram apresentados na Igreja, procu-
rem a Vera Machado (5579-6530), para dar os 
nomes das crianças, para que sejam chamadas 
no culto matutino e assim recebam uma bíblia 
de presente.

Expediente pastoral
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), ou 
deseje apenas conversar com o pastor ligue para 
a secretaria da igreja no 5085-2929, e agende um 
horário. 

Agenda Pastoral
O pastor Paulo estará de férias no período de 
03/05 à 13/05. Rogamos a Deus por estes dias 
de descanso.

XII Viagem Missionária IPVM
- Inscrição: São 30 vagas para adultos, e pre-
cisamos de mais voluntários, pois até agora 
temos 19 participantes. Ore, analise seu tem-
po e disponha-se para o trabalho do Senhor, 
pois precisamos anunciar a Palavra de Deus.  
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
- Data: saída dia 29/06 (sexta feira) às 20:00 e re-
torno no dia 07/7 (sábado).
- Destino: Mara Rosa - Goiás
-Objetivo: despertar da Igreja em Mara Rosa.
- Valor: Custo de R$500,00 para o ônibus; que po-
derá ser parcelado em 4 vezes de R$125,00.

Temporada de Inverno “Amanhã”
Já estão abertas as inscrições! Não deixe para a 
última hora. Para mais informações acesse o site  
do Recanto: www.recantopresbiteriano.com.br/
temporadas/inscricoes/

10:20 em 1ª convocação e não havendo “quorum” 
em 2ª convocação no dia 17 de junho às 10:20. 

CaFé Amigo
Apresenta no dia 12 de maio, às 8:30 o caFé com 
bate-papo com o Rv. Valdinei Ferreira falando 
sobre “Reforma Brasil – uma reforma política de 
verdade”. Aguardamos por vocês!

Acampamento da Família
Iniciamos neste domingo a divulgação de nosso 
Acampamento da Família 2018. A data está fixada 
para o feriado da Independência do Brasil em se-
tembro, do dia 06, quinta-feira (com chegada no 
Recanto a partir das 19:00) até o dia 09, domingo 
(retorno a partir das 14:00). Adiantamos aqui que 
o valor poderá ser dividido em até 4 vezes (maio 
a agosto). Crianças até 5 anos não pagam; 6 a 
12 anos pagam a metade do valor; e 13 anos em 
diante pagarão R$ 210,00. As inscrições poderão 
ser feitas a partir do próximo domingo (06/maio) 
ao lado do Cantinho Cultural. 

Recepção de membros
Foram recebidos na reunião do Conselho no dia 
17 de abril, como membros comungantes os se-
guintes irmãos: Julia Galluzzi Scott por carta de 
transferência, oriunda da Igreja Presbiteriana do 
Butantã; Pedro Luís Antunes Francisco por juris-
dição a pedido, oriundo da Igreja Batista Memorial 
de São Paulo; e como membros não comungantes 
a recepção por batismos dos menores: Gabriel 
Chiang Lourenço e Tales Carvalho Junqueira rea-
lizados no dia 15/04/2018, na Igreja Presbiteriana 
de Vila Mariana, pelo Rv. Paulo Audebert Delage. 

Dia das Mães – ITACI 
A atividade com as crianças em tratamento de 
câncer no ITACI e suas mães, será na quinta, dia 
10. Ainda não conseguimos chegar ao valor ne-
cessário (75%) e quem puder contribuir conosco 
procure a comissão do evento ao lado do Can-
tinho Cultural. Você pode ajudar com qualquer 
quantia que ela será muito bem vinda. Dúvidas: 
com o Pb. Alexandre, Pb. Ruy ou Diáconos. 
A Junta Diaconal informa que, por limitação do es-
paço físico (ambulatório), a equipe que trabalhará 
já está completa e agradece o empenho e a dispo-
sição dos irmãos em ajudar e participar. Pedimos 
as orações dos irmãos e que Jesus abençoe cada 
pessoa envolvida neste trabalho.



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 equipan-
te, acesse o site do recanto e faça a sua inscrição. 
(Botão EJC/equipe).

Junto ao Pai
Informamos à Igreja o falecimento e sepultamento 
na quarta-feira pp. do sr. Paulo Hamilton Siqueira, 
pai do Paulo Hamilton e presbítero em disponibili-
dade da IP. Unida. Rogamos a Deus pelos familia-
res, para que o Senhor, em seu infinito amor, con-
forte seus corações neste momento difícil.

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
94. É a lei moral de alguma utilidade ao homem 
depois da queda? Embora nenhum homem, depois 
da queda, possa alcançar a retidão e a vida pela lei 
moral, todavia ela é de grande utilidade a todos os 
homens, tendo uma utilidade especial aos não re-
generados e outra aos regenerados.
Rm 8.3; Gl 2.16; 1Tm 1.8.

Boletim por e-mail
Solicite este serviço enviando uma mensagem para 
(secretaria@ipvm.org.br).

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

Enfermos
Augusto Cezar T. Rodrigues, Ruth B. Machado, 
Cássia de Castor Luide, Jahel Valim e Arlinda Tei-
xeira Rocha.

Aniversariantes da semana
Hoje Estevan Souza Machado
30 Irma Schreiner Vieira
1/05 Carlos Eduardo Salun Storto
 Sylvio  Campos Neto
 Vinicius Guimarães Monteiro
 Liege Maria de Souza Marucci
 Zilfa Braga Ferreira Ledesma
 Érica Vieira Coutinho
2 Adina Abrahão

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Silas 
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM 
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Lincoln e Lucas  (Quarta-feira, 02/5: Saulo)

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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Jader Borges
PRESBÍTEROS: Eleusis e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, Kes-
ley, Lincoln, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 09/5: Sérgio)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Jader Borges
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Eleusis, Everson, 
Hothir, Luiz Eduardo, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM

 Ricardo Moreira Stefanelli
 Helena Ferreira Neme
 Karla Mendes de Araujo Gois
 João Soldera Galhardo
 Selma de Souza Piasentin
3 Cláudio Henrique S.Fernandes
 Bruno Luiz de Carvalho
4 Henrique Yuji Nakame Uessugui
 Guilherme Augusto Barbosa Zduniak
 Eduardo Lysias Maia Abraão
 Carla Scapinelli de Oliveira
 Mônica de Almeida Rosa Rugna
5 Marcio Neri Maritan
 Catarina Cecília Machado Anderaos
 Carolina França Claus da Silveira

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



“Passarão o mar de angústia...” (Zacarias 10: 11).

O profeta Zacarias traz ao povo de Israel uma mensagem bafejada 
pela esperança em relação à sua restauração, não à glória dos tempos do 
Rei Davi e Salomão, mas à sua condição de povo com território e de nação 
com suas fronteiras, embora a soberania ainda permanecesse compro-
metida devido ao fato da dominação estrangeira que perduraria ainda por 
séculos com os persas, gregos e romanos.

 No entanto, a mensagem traz algum alento com o vislumbre de 
vitória e superação sobre determinada situação de tragédia e derroca-
da nacional impostas em anos anteriores pela invasão de seu território, 
aprisionamento de milhares e condução ao cativeiro em terra estranha. 
A saudade consumia os corações e almas dos exilados e o cântico lângui-
do do salmista testifica tal fato: “Às margens dos rios de Babilônia nós 
nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião” (salmo 137: 1). 
Lembrança, saudades, tristeza.

 Muitas vezes vemo-nos em situação similar a esta do povo da 
Antiga Aliança, a sensação de cativeiro, tristeza, abatimento e prostração. 
É como se houvesse um mar de angústia diante de nós, ou no qual nós 
estamos mergulhados e imersos. Parece que a solução não existe, já não 
há alento ou esperança, só esse imenso mar de angústia.

 A mensagem do Senhor ainda chega a nós com a mesma força e 
vigor, fazendo-nos ver e entender que haveremos de “passar o mar de an-
gústia”, ou seja, não é um pequeno riacho, mas um verdadeiro mar, porém, 
não é infinito e, por graça de Deus, haveremos de passar por ele, atraves-
sá-lo e, por fim, vencê-lo. A última palavra não é desse mar aflitivo, dessas 
ondas aterrorizantes, mas, é de nosso Deus, Senhor e Soberano, que nos 
conduz graciosa, bondosa e vitoriosamente. Não desista, não desanime, 
não se desespere, pois Ele não apenas nos faz passar o mar de angústia, 
mas passa conosco por ele. Bendito seja o Senhor Jesus.
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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


