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Acontece hoje
Santa Ceia
“... tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o 
meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em me-
mória de mim.” Participemos, hoje pela manhã, 
com reverência e santo temor, sinais daqueles que 
O amam, O honram e O obedecem.

Boas vindas
Recebemos com muita alegria o Rv Jorge Luiz Pa-
trocínio, que muito nos honra participando das co-
memorações dos 76 anos da nossa igreja. 

Escola Bíblica
Participe deste momento preparado para o estudo 
da Palavra de Deus. Aguardamos por você a partir 
das 11:00. 

Participe
Reunião de oração
O sustento da nossa igreja é a Oração. Venha in-
terceder conosco nas terças-feiras às 12:00 no sa-
lão Isaac de Mesquita. 

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 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. Basta gostar de costurar, e querer e poder ser 
voluntária. Aguardamos vocês com muito carinho 
na oficina ou podem entrar em contato com Leci 
(98500-1033).
- Reunião de Oração: Acontece as quartas-feiras 
às 15:00. 
- Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são rea-
lizados nas segundas às 14:30. 
 
Estudo bíblico
Os estudos de quarta-feira serão intercalados en-
tre 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 quar-
ta-feira será o Rv. Gustavo e na 4ªquarta-feira do 
mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças) 
No próximo sábado (26), a UCP, convida vocês 
Pais a assistirem uma palestra sobre “Comuni-
cação não Violenta”, ministrada por nosso Pb. 
Amauri Machado. Atenção pais! Tragam seus 
pequenos, pois teremos surpresas e atividades 
para eles também. Vamos juntos aprender de 
Jesus. Todos os sábados das 10:00 às 12:00.
Aguardamos por vocês!

UPA (adolescentes)
Próximo sábado, dia 26, é dia de CineUPA!! Co-
meçaremos com devocional e louvor às 15:00 e 
o filme iniciará pontualmente às 15:30. Não se 
atrase e traga amigos!  

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados, às 18:30 
na igreja. Confira as programações da mocidade. 
19/05 - Série “Conselhos do inferno” 
- Rev. Gustavo Bacha.
26/05 - Série “Conselhos do inferno” 
- Sem. Bruno Luiz. 
02/06 - Não haverá encontro (Feriado). 
09/06 - Atividade externa: ação social no IBTE. 

EJC IPVM
O Encontro de Jovens com Cristo (EJC) é um 
ministério 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 
boleto 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)



anos pagam a metade do valor; e 13 anos em 
diante pagarão R$ 210,00. Inscrições e mais 
informações ao lado do Cantinho Cultural. 

Novos membros
Com imensa alegria recebemos à comunhão 
da família IPVM, na última reunião do Con-
selho em 15 de maio, os seguintes irmãos: 
Abimael Muniz de Santana, por jurisdição a 
pedido, oriundo da Ig. Batista e Leonardo Pau-
lino Rodrigues, por Carta de Transferência, 
oriundo da Ig. Pb. de Queimados (RJ).

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. 

Aplicativo IPVM
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos 
e contatos, tenha acesso a todo nosso mate-
rial. Acesse a Google Play ou a App Store atra-
vés do seu celular e busque por: IP Vila Maria-
na ou IPVM. 
 
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.

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 que vem) 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 pas-
tor titular da IPVM (2019/2021), no dia 10 de ju-
nho às 10:20 em 1ª convocação e não havendo 
“quorum” em 2ª convocação no dia 17 de junho 
às 10:20. 

Comunicação Não Violenta
Este é o tema a ser ministrado em uma palestra 
com Pb. Amauri Machado no próximo sábado, 
dia 26, às 10:30. A ênfase da palestra será no 
relacionamento entre pais e filhos com direcio-
namento para pais e responsáveis por nossas 
crianças e adolescentes. Se você deseja partici-
par fale com o Pr. Otniel ou com o Dc. Alexandre 
e Duda.

Programação de Aniversário
Próximo domingo teremos uma programação 
especial de aniversário da IPVM, com a partici-
pação do Rv. Leonardo Sahium (dia 27), da IP da 
Gávea,  e  do Grande Coro 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: 09/06/2018 das 18:00 às 22:00 
- Vagas limitadas!!! – O valor é de R$ 120,00/
casal. Convites à venda ao lado do Cantinho Cul-
tural ou com Luciana (esposa do Cássio), pelo 
celular 99166-2276. RSVP até 27/05!!!

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 pode-
rá ser dividido em até 4 vezes (maio a agosto). 
Atenção!! Crianças até 5 anos não pagam; 6 a 12 



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).

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo
Maior. 97. De que utilidade especial é a lei moral 
aos regenerados? Embora os que são regenera-
dos e crentes em Cristo sejam libertados da lei 
moral, como pacto de obras, de modo que nem 
são justificados nem condenados por ela; con-
tudo, além da utilidade geral desta lei comum a 
eles e a todos os homens é ela de utilidade es-
pecial para lhes mostrar quanto devem a Cristo 
por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar 
e para bem deles, e assim provocá-los a uma 
gratidão maior e a manifestar esta gratidão por 
maior cuidado da sua parte em conformarem-se 
a esta lei, como regra de sua obediência.
Rm 6.14 e 7.4, 6; Gl 4.4-5; Rm 3.20 e 8.1, 34 e 
7.24-25; Gl 3.13-14; Rm 8.3-4; 2Co 5.21; Cl 1.12-
14; Rm 7.22 e 12.2; Tt 2.11-14.

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 Davi A. Moreira Amorim
 Vitória Nunes de Jesus
 Sandralee Hernández Pedrosa
21 Danielle Ribeiro Santos
 Selma Maria Alves Paschoal
 Caroline Ribeiro Monastério
 Paulo Augusto Costivelli de Moraes
 Eliseu Timotheo Santos Filho

Escalas
HOJE

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

PRÓXIMO DOMINGO

CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Ricardo Sahium
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM e Orquestra 
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonardo, 
Marcelo, Oflar Simões, Sérgio (Quarta-feira, 30/5: 
Alexandre)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Ricardo Sahium
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM e Orquestra

 Edson Aparecido de Baptista
22 Antônio Carlos P. S. Amorim
 Murilo Santos de Oliveira
 Renata Ricardino Jarillo de Restrepo
24 Matheus de Oliveira Rodrigues Lima
 Érika Villas Boas P.R.G. de Camargo
26 Izolina Flores de Oliveira
 Maria Edna Pereira dos Santos

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 mês de maio é, no Brasil, tido como o mês do lar, incluindo o dia 
das mães; data que, em termos comerciais, é superada apenas pelo Natal. 
As noivas buscam casar durante esse mês, fazendo com que as agendas 
de cartórios, salões de festas e templos religiosos fiquem cheias. Estamos 
vivenciando todo o “glamour” e pompa do casamento do príncipe inglês, 
gerando a ideia do “casamento dos sonhos”, embora possa vir a transfor-
mar-se em horroroso pesadelo.
 Neste tempo de redes sociais, informações “on line”, universo virtual 
e outros instrumentos de mídia social informatizada, há uma forma rápida 
e célere de comunicação, agregando-se-lhe a força da imagem, ou seja, não 
se trata apenas de dizer ou falar, mas de mostrar e apresentar. Entramos, 
portanto, no universo da aparência ou projeção. Na verdade, não há pro-
blema na divulgação de imagens, transmissão de fotos e coisas do gênero. 
A questão é que vemos uma “construção ficcional” em todo esse processo, 
ou seja, ninguém tem problemas, conflitos, dificuldades ou dissabores no  
“facebook”. Todos os casais, lares e famílias são só sorrisos e alegria, geran-
do uma impressão de ausência total de adversidades, divergências, confli-
tos e dificuldades. Uma imensa e grandiosa construção ficcional.
 Casamento, lar, família e relacionamento não se reduzem a fo-
tos produzidas em momentos de felizes manifestações em meio a jardins, 
praias e belas paisagens. São, ao contrário, fruto de muita tolerância, paci-
ência, resignação e compreensão, entre outras tantas formas de comporta-
mento. O real da vida familiar não é o que se tem em momentos congelados 
de fotos e imagens captadas e transmitidas em “facebook”, mas o lavar a 
roupa, fazer a comida, limpar a casa, escutar e atender ao outro, suportar 
e superar as diferenças, perdoar, compreender, acolher, socorrer, respeitar, 
tratar com consideração, sendo expressões de amor e dedicação ao outro.
 Felizes os que edificam e constroem seu lar e família em bases não 
ficcionais ou ilusórias, mas em fundamentos sólidos de compromisso, res-
peito e consideração mútuos na observância dos princípios da Palavra de 
Deus, demonstrando, por meio dos atos, o amor genuíno, pelo qual é possí-
vel superar as dificuldades inexistentes na ficção dos “facebooks” de nossos 
dias, mas bem presentes em nosso mundo real.

                                                                                           RV. PAULO AUDEBERT DELAGE
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