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Acontece hoje
Santa Ceia
Participemos no culto vespertino desta ordenança 
do Senhor, relembrando a morte de Cristo na cruz 
do Calvário, para redimir os pecados, renovando a 
comunhão com Cristo e anunciando o dia da ma-
nifestação do Senhor quando estaremos com Ele 
em corpos glorificados.

Boas vindas
Damos as boas vindas ao Rev. Jáder Borges, pré-
-candidato à eleição pastoral da Ig. Presb. de Vila 
Mariana, que ocorrerá em junho deste ano.

CV: Jáder Borges Fº, ordenado ao pastorado em 
1987. Casado com Priscilla, têm duas filhas. Es-
tudou na Alemanha (N. Testamento e Teologia 
Prática) Pastor em: Toledo-PR, S. J. dos Campos-
-SP, São Paulo (IPVM - auxiliar) e Recife-PE. Sec. 
Nac. do Trabalho Infantil IPB (2006-10). Atuou na: 
Operation Mobilisation (navios Doulos e Logos) e 
Atletas de Cristo do Brasil. Autor de livros e prele-
tor nas Conferências da Ed. Fiel, APEC, OANSE e 
Palavra da Vida.

Bazar do Dia das Mães
Chegou o dia do bazar! Funcionaremos 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. Aguardamos por vocês!

Escola Bíblica
Aguardamos por você a partir das 11:00 para en-
tender e aprender mais da Palavra de Deus. 

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

SAF – sociedade de senhoras
- Amanhã dia 07, segunda-feira, teremos a nossa 
Reunião Plenária às 15:00.  Participe!
- Oficina de costura e Celeiro do amor: Ocorrem 
todas as terças-feiras, a partir das 13:00. 
- Voluntárias: a Oficina de Costura está precisan-
do 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 ne-
cessário ser membro da IPVM, nem ser sócia da 

SAF. Somente é necessário que gostem de cos-
turar, e que queiram e possam ser voluntárias. 
Aguardamos vocês com muito carinho!
- Reunião de Oração: Acontece as quartas-fei-
ras às 15:00. 
- Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são 
realizados 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) 
Estamos preparando muitas surpresas para os 
nossos pequeninos! Pais, tragam seus filhos e 
vamos juntos aprender de Jesus!Todos os sába-
dos das 10:00 às 12:00. Até lá!

UPA (adolescentes)
Bora orar?! Próximo sábado, dia 12 teremos 
nossa R.O.UPA (quando separamos um tempo 
de conversa e comunhão uns com os outros e 
com Deus). Venha e convide mais alguém!

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados, às 
18:30 na igreja. Confira as programações da 
mocidade! 
12/05 e 19/05 - 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
*Procure os líderes para informação através do 
e-mail: 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
Reunião no próximo sábado, dia 12 às 19:30 na 
IPVM. A palestrante será a Dra. Elisa Raquel 



a partir das 14:00). O valor poderá ser dividido 
em até 4 vezes (maio a agosto). Crianças até 5 
anos não pagam; 6 a 12 anos pagam a meta-
de do valor; e 13 anos em diante pagarão R$ 
210,00. Inscrições e mais informações ao lado 
do Cantinho Cultural.

Dia das Mães – ITACI 
A atividade com as crianças em tratamento de 
câncer no ITACI e suas mães, será na quinta, 
dia 10. Até o momento conseguimos 80% do 
valor necessário. Quem puder contribuir pro-
cure a comissão do evento ao lado do Cantinho 
Cultural. Você pode ajudar com qualquer quan-
tia que ela será muito bem vinda. Dúvidas: com 
o Pb. Alexandre, Pb. Ruy ou Diáconos. 
A Junta Diaconal informa que, por limitação 
do espaço físico (ambulatório), a equipe que 
trabalhará já está completa e agradece o em-
penho e a disposição dos irmãos em ajudar e 
participar. Pedimos as orações dos irmãos e 
que Jesus abençoe cada pessoa envolvida nes-
te trabalho.

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

Agenda Pastoral
O pastor Paulo estará de férias no período de 
04/05 a 13/05. Rogamos a Deus por estes dias 
de descanso e seu retorno.

XII Viagem Missionária IPVM
Inscrição: Ainda temos vagas! Ore, analise seu 
tempo e disponha-se para o trabalho do Se-
nhor, pois precisamos anunciar a Palavra de 
Deus. Os irmãos que estiverem interessados 
em participar podem entrar em contato com  
Presb. Petrilli: 98116-4316
E-mail: petrilli@petrilli.com.br
Presb. Hothir - 94721-2907
E-mail: hothir@gmail.com 
-Data: saída dia 29/06 (sexta feira) às 
20:00 e retorno no dia 07/7 (sábado). 
-Destino: Mara Rosa - GO
-Objetivo: despertar da Igreja adormecida 
em Mara Rosa.
-Valor: Custo de R$500,00 para o ônibus; que 
poderá ser parcelado em 4 vezes de R$125,00. 
-Próxima reunião de oração e organização: 

Marques (dermatologista) e abordará o tema: 
Celebrar a vida cuidando da saúde.

Geração de Ouro
Parabéns!! Completaremos 22 anos neste mês 
de maio e comemoraremos juntos mais um ano 
de atividades da Geração de Ouro! Nossa reu-
nião será no próximo dia 26 às 15:00. 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 10:20 em 1ª convocação e não havendo 
“quorum” em 2ª convocação no dia 17 de junho 
às 10:20. 

CaFé Amigo
Sábado que vem, dia 12 às 8:30, realizaremos o 
CaFé com bate-papo com o Rv. Valdinei Ferrei-
ra falando sobre “Reforma Brasil – uma reforma 
política de verdade”. Aguardamos por vocês!

Junta Diaconal 
A Reunião Ordinária está marcada para amanhã, 
dia 07, às 19:30, no local de costume. Os diáconos 
em exercício estão convocados.

Masterchef SAF
Imperdível! O primeiro evento foi um sucesso! 
Programe-se para o próximo curso que será de 
Tortas e Quiches, no dia 18/05, a partir das 14:00 
na IPVM. Aula ministrada pela Chef Lúcia Aguiar. 
Vagas limitadas! Custo simbólico de R$20,00. 
Inscrições com a Lúcia ou com a Leci. Participe!!

Quer jantar comigo?
Faça esse convite para o seu amor. Jantar Espe-
cial do Dia dos Namorados na nossa igreja (ape-
nas para casais).
Data: 09/06/18 das 18:00 às 22:00.
Vagas limitadas. (RSPV até 27/05 com Luciana 
pelo cel: 99166-2276)

Acampamento da Família
A data está fixada para o feriado da Independên-
cia do Brasil em setembro, do dia 06, quinta-feira 
(com chegada no Recanto a partir das 19:00) até 
o dia 09, domingo (com retorno para São Paulo 



Será no dia 21 de maio às 20:00. Aguardamos to-
dos os interessados neste dia.

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

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).

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
95. De que utilidade é a lei moral a todos os ho-
mens? A lei moral é de utilidade a todos os ho-
mens, para os instruir sobre a natureza e vontade 
de Deus e sobre os seus deveres para com Ele, 
obrigando-os, a andar conforme a essa vonta-
de; para os convencer de que são incapazes de a 
guardar e do estado poluto e pecaminoso da sua 
natureza, corações e vidas; para os humilhar, fa-
zendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim 
ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo 
e da perfeição da sua obediência.
Lv 20.7-8; Rm 7.12; Tg 2.10; Mq 6.8; Sl 19.11-12; Rm 
3.9, 20, 23 e 7.7, 9, 13; Gl 3.21-22; Rm 10.4.

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 Milka Botaro Rosa
 Katy Regina Peotta Zanini
 Joaquim Vieira Ferreira de Camargo
7 Isabella Santos Miranda

Escalas
HOJE
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, 
Kesley, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 09/5: Sérgio)

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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Ricardo Makino
PRESBÍTEROS: Hothir e Angelo Claus
LOUVOR MUSICAL: Madrigal
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué Jr., 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo (Quarta-feira, 
09/5: Teófilo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Ricardo Makino
PRESBÍTEROS: Everson e Petrilli 
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo IPVM

 Giselle Ferreira de Barros
8 Leonardo do Nascimento Pereira
 Leandro Monforte Rocha
 Ariani Neiva Franco
10 Cynthia Bozza Nakamae
 Paulo Henrique da Silva Filho
 Maria Raimunda S D Barba
11 Wanderley Marques Bernardo 
 Andres Granato Aguiar
12 Rute Rodrigues da Rocha
 Marcelo Faggioni de Aveiro Nunes

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



“Vós sois o sal da terra... vós sois a luz do mundo” (Mateus 5: 13 e 14).

Esta questão tem estado presente na vida dos cristãos desde o início 
da Igreja, ou seja, a relação com o “presente século” e a vida futura, após 
minha morte. Tal situação experimentou momentos de extremos, ou seja, 
em determinado momento a vida deveria se resumir em esperar a “outra 
vida”, levando ao recolhimento e isolamento em relação a esse “mundo 
mau e pervertido”. Em outros momentos parece que só importava a per-
cepção dessa vida presente, ou seja, a eternidade não está “na agenda” e, 
portanto, vivo minha vida de tal maneira a não me importar com “o além”, 
pois a vida presente é a que importa e não devo me preocupar com “a 
eternidade”.

Tal situação sempre fez com que a Igreja (em sua “agenda”) estives-
se, também, como que cativa de tal postura. Momentos em que a terra 
é o que importa, e vezes em que só o céu tem relevância. A missão da 
Igreja é evangelizar (pregar), ou, a missão da Igreja é socorrer os pobres 
(transformar) em suas necessidades? Essas duas posições, às vezes, en-
traram em conflito sério e profundo, desembocando em cisões, separa-
ções e posturas agressivas entre os integrantes de tais correntes, com 
acusações de um ou outro não serem, de fato, cristãos e não cumprirem 
aquilo que Deus espera de seus servos e filhos.

As Escrituras não fazem tal dicotomia (separação), mas anunciam a 
realidade de ambas as ações, ou seja, aqui e lá. A diretriz de Deus para 
nós é termos nossa fé firmada e sabermos que nosso destino é a eter-
nidade com Ele, mas que devemos viver por Ele, com Ele e para Ele aqui 
neste mundo, abençoando as pessoas, manifestando seu “bom perfume”, 
fazendo com que as pessoas não apenas ouçam o Evangelho, mas o ve-
jam em nossos atos, obras e atitudes. Portanto, somos chamados ao céu, 
mas a viver na sociedade em que fomos plantados por Deus, promoven-
do Seu Reino, pregando e anunciando o Evangelho salvador de Cristo e 
vivendo seus princípios com atuação transformadora da sociedade e so-
corro aos carentes.
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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
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9h15
11h
16h30
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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


