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

CV: Ricardo Makino, casado com Luciana há 24 
anos, tem duas filhas Ana Carolina com 20 anos 
e Mariana com 14 anos. Pastor presbiteriano 
há 24 anos. O primeiro ministério foi em Bau-
ru, onde trabalhou por 9 anos e plantou a Igreja 
Presbiteriana Calvário. Após pastoreou nas ci-
dades de Belo Horizonte / MG, Cordeirópolis / 
SP, Sumaré / SP e há 10 anos iniciou o projeto de 
plantação da IP de Indaiá, hoje igreja organizada.

Culto do Bebê
Hoje no decorrer do culto matutino teremos um 
momento especial, o qual nossos bebês serão 
apresentados à Igreja e presenteados pela SAF 
com uma bíblia, finalizando este momento com 
uma oração pelo pastor. 

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 sa-
lão Isaac de Mesquita. 

Reunião do Conselho
Estará reunido na próxima terça-feira, dia 15 às 
19:00 para a reunião de oração e às 20:00 para 
a reunião administrativa. Todos os presbíteros 
estão convocados. 

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 pre-
cisando de mulheres que saibam cortar e cos-
turar, 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 ne-
cessário que gostem de costurar, e que quei-
ram e possam ser voluntárias. Aguardamos 
vocês com muito carinho na oficina ou podem 

entrar em contato com Leci (98500-1033).  
- Reunião de Oração: as quartas-feiras 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 para o próximo sábado. Pais 
tragam seus filhos, vamos juntos aprender de Je-
sus. Todos os sábados das 10:00 às 12:00. Até 
lá!!

UPA (adolescentes)
Nossos encontros acontecem todos os sábados 
das 14:00 às 18:00. Não fique de fora!

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados, às 18:30 
na igreja. Confira as programações da mocida-
de:  19/05 e 26/05 - Encontro UMP.

EJC IPVM
O Encontro de Jovens com Cristo (EJC) é um mi-
nistério desenvolvido pelos jovens da IPVM com 
o objetivo de anunciar o amor de Jesus Cristo!
Data: 23 e 24 de Junho de 2018
Local: Recanto Presbiteriano
E O RESTO É SURPRESA!!!
As inscrições  estão abertas pelo site: 
www.recantopresbiteriano.com.br
Valor: R$210,00 - 3x no cartão de crédito ou bo-
leto à vista.

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: Sem. Arquimedes Oliveira
*Interessados entrar em contato: 98394-1444 
Local: IPVM (Casa 40)



a 13/05. Rogamos a Deus por estes dias de 
descanso e seu retorno.

Aplicativo IPVM
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e 
contatos, tenha acesso a todo nosso material. 
Acesse a Google Play ou a App Store através 
do seu celular e busque por: IP Vila Mariana  
ou IPVM. 
 
XII Viagem Missionária IPVM
O Conselho Missionário agradece a Deus pela 
resposta as orações e aos irmãos que se dis-
puseram ao trabalho fechando assim a equipe 
para a viagem.
•Local: Por não ter havido nº mínimo de inscri-
tos pagantes para bancar o custo do ônibus, a 
viagem foi transferida   para Santa Rita, Para-
guai, campo em que trabalha nossa missioná-
ria Elinalda Santos. 
•Data: saída dia 29/06 (sexta feira) às 20:00 e 
retorno no dia 07/07 (sábado).
•Próxima reunião de oração e organização será 
no dia 21 de maio às 20:00.

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

Condições de pagamentos:
Turma P - (04-07/jul) - crianças de 5 a 8 anos.
09/04 até 13/05 - R$ 450,00 - 3x R$ 150,00
Turma M - (08-14/jul) - crianças de 9 a 12 anos.
09/04 até 13/05 - R$ 720,00 - 3x R$ 240,00
Turma G - (14-21/jul) - adolescentes de 13 a 
17 anos.
09/04 até 13/05 - R$ 720,00 - 3x R$ 240,00
. Se precisar confirmar a inscrição mandar uma 
mensagem para o WhatsApp do Recanto (11) 
99711-5932.

Ajude um acampante 
Devido à economia do nosso país, este tem 
sido um ano muito atípico e complicado para 
algumas famílias da igreja. Você pode ajudar 
adotando 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 

Geração de Ouro
Está chegando o dia da festa! Neste mês de maio 
vamos juntos comemorar mais um ano de ativi-
dades da Geração de Ouro! Nossa reunião será no 
dia 26 (sábado) 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. 

Masterchef SAF
Imperdível! O primeiro evento foi um sucesso! 
Programe-se para o próximo curso que será de 
Tortas e Quiches, nesta sexta-feira (18) a partir 
das 14:00 na IPVM. A aula será ministrada pela 
Chef Lúcia Aguiar. Vagas limitadas! Custo simbó-
lico de R$20,00. Inscrições com a Lúcia ou com a 
Leci. Participe!!

Programação de Aniversário
A partir do próximo domingo contaremos com a 
presença dos pastores Rv. Jorge Luiz Patrocínio 
(dia 20) e do Rv. Leonardo Sahium (dia 27) que enri-
quecerão as comemorações dos 76 anos da IPVM. 

Quer jantar comigo?
Faça esse convite para o seu amor:
JANTAR ESPECIAL DO DIA DOS NAMORADOS 
na nossa igreja. (apenas para namorados, noivos 
e casados). Data: 09/06 das 18:00 às 22:00 - Va-
gas limitadas!!! - R$ 120,00/casal. Convites à ven-
da ao lado do Cantinho Cultural.

Acampamento da Família
Acontecerá no feriado da Independência do Bra-
sil, no dia 06/09. Saída na quinta-feira (chegada 
no Recanto a partir das 19:00) e retorno no do-
mingo, dia 09 (a partir das 14:00). O valor poderá 
ser dividido em até 4 vezes (maio a agosto). Aten-
ção!! Crianças até 5 anos não pagam; 6 a 12 anos 
pagam a metade do valor; e 13 anos em diante pa-
garão R$ 210,00. Inscrições e mais informações 
ao lado do Cantinho Cultural. 

Agenda Pastoral
O pastor Paulo está de férias no período de 04/05 



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

Louvor a Deus
Octávio e Eunice Soares comemoraram 62 anos 
de vida conjugal no dia 10 deste mês e agradecem 
a Deus pelas bênçãos do Senhor derramadas nes-
ta união e o louvam por sua bondosa graça.

Consolo Divinal
Nossa querida dona Ruth partiu ao encontro do 
Pai na tarde do dia 04 pp., deixando em nós a sau-
dade do seu jeitinho delicado e seu sorriso meigo, 
além do seu lindo exemplo de mulher cristã. Aos 
familiares e as queridas Celmy e Cione (filhas e 
coordenadoras do GEA) clamamos que a paz que 
excede todo entendimento esteja com vocês nes-
se momento doloroso de separação e saudades. 
O sepultamento ocorreu em Ouro Fino (MG) e foi 
assistido pelo pastor Gustavo e o Pb. Ruy.

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecism Maior. 
96. De que utilidade especial é a lei moral aos ho-
mens não regenerados?
A lei moral é de utilidade aos homens não regene-
rados para despertar as suas consciências a fim 
de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer 
a Cristo; ou para deixá-los inescusáveis e sob a 
maldição do pecado, se continuarem nesse esta-
do e caminho. 1Tm 1.9-10; Gl 3.10, 24; 1.20.

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

Cultos na internet
Para os cultos ao vivo e últimas transmissões 
acesse o endereço: www.ipvm.tv.br

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

Enfermos
Augusto Cezar T. Rodrigues, Cássia de Castor 
Luide, Mira Lemes, Jahel Valim e Arlinda Teixeira 
Rocha.

Aniversariantes da semana

Hoje Cleibi Flud Lima
 Silvane Alves Maciel

Escalas
HOJE
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, 
16/5: Teófilo)

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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Jorge Luiz Patrocínio
PRESBÍTEROS: Aderbal, Angelo Claus, Eleusis, 
Everson, João Baptista, Luiz Eduardo, Hothir, 
Petrilli  e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, 
Márcio, Saulo e William (Quarta-feira, 23/5: William)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Jorge Luiz Patrocínio
LOUVOR MUSICAL: UMP IPVM

 Claudir de Araujo
14 Diane Miranda Salgado
 Júlia Giraldi Menoya
 Thomas Alves Vampré
 Daniel Trimer de Baptista
15 Lilian Doris Chaves
 Miguel Vilela Texeira
 Maria de Lourdes Lima Gonçalves
16 Lucila Rodrigues Alves Teixeira
17 Lysias Roberto de Aguiar
18 Marli Rodrigues da Silva Ramos
 Alma Lusa Silva Lopes
19 Bruno Araújo Coelho
 Victor Machado Scherrer

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



Ó Deus, de quem procedem as dádivas em extremo excelente 
e os dons perfeitos;
Pai misericordioso, que reclinas a fronte inerme das crianças 
no colo carinhoso das mães,
e que deste o teu filho ao cuidado maternal de Maria: 
Agradecemos-te as heroínas por cujas angústias 
tem recebido a humanidade os varões ilustres, 
os braços infatigáveis dos trabalhadores,
as fulgurações dos espíritos privilegiados
e a doçura afetiva de todos os corações filiais. 
Damos-te graças pelas mulheres nobres e generosas que têm, 
por entre lágrimas, vigiado ao pé dos berços de seus filhos, 
as longas noites de dor e de agonia,
pedindo-te a vida dos seus queridos.
Damos-te graças pela sabedoria de que dotaste 
as diretoras dos lares,
onde se têm construído caracteres e têm recebido têmpera 
as virtudes humanas.
Damos-te graças pela dignidade
que a religião de teu Filho conferiu à mulher,
coroando com o diadema santo a fronte das mães cristãs. 
Imploramos a tua bênção para todas as mulheres 
que trazem no seio os filhinhos que lhes confiaste. 
Fortalece-as para sua grande missão.
Perdoa, ó Pai, todos os filhos infelizes que não souberam 
reconhecer e retribuir os carinhos maternais.
Dá-lhes a piedosa compunção de seu delito.
Apieda-te, Senhor, das mães que não têm lar, e apressa o dia 
quando a santidade do matrimônio, a dignidade cristã do tálamo 
sem mácula serão igualmente reconhecidas por ambos os sexos. 
Perdoa e elimina todos os pecados contra a maternidade, 
purifica o coração humano
e exalta os seus mais santos afetos.
Abençoa as nossas mães
e torna-lhes grato o amor de seus filhos.
Pelo amor de Cristo, que nos salvou na cruz
Amém.
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