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Acontece hoje
Boas vindas
Participando do nosso momento festivo de come-
moração dos 76 anos da nossa amada Igreja, rece-
bemos com muita alegria o Rv. Leonardo Sahium, 
pastor da I.P. da Gávea no RJ, que ministrará a 
Palavra do Senhor nos cultos matutinos e vesper-
tinos. Pastor seja muito bem-vindo, somos honra-
dos com sua presença. 

Aniversário da IPVM
O Coro Geral IPVM e a Orquestra IPVM participam 
hoje de maneira especial do culto de gratidão a 
Deus pelos 76 anos da nossa igreja. Louvamos a 
Deus pela vida de cada coralista e instrumentis-
ta, pela dedicação e empenho para com a obra do 
Senhor. Em especial, aos regentes e diretorias de 
cada um dos coros e orquestra da IPVM, que se 
reuniram para participar do culto de forma con-
junta, planejando desde o ano passado com muito 
carinho, cada aspecto deste lindo Culto de Aniver-
sário. Soli Deo gloria!

Convite
Convidamos nossos membros e visitantes para, 
logo após ao culto vespertino, se juntarem a nós 
no salão social para saborearmos o Bolo de Ani-
versário da IPVM.

Celebração de Batismo
Com muita alegria e para glória de Deus, a peque-
na Laura Emerick Mendes, filha de Paulo e Rachel 
Mendes, será batizada, hoje pela manhã, pelo Rev. 
Gustavo Bacha. Que o Senhor cristalize ao longo 
dos anos este ato de fé e amor.

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 inter-
ceder conosco nas 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.
● Voluntárias: a Oficina de Costura está precisando 
de mulheres que saibam cortar e costurar, ou algu-
ma atividade nessa área, e que possam doar um 
pouco do seu tempo para esta obra. Não é neces-
sário ser membro da IPVM, nem ser sócia da SAF. 
Somente é necessário que gostem de costurar, e 
que queiram e possam ser voluntárias. Aguarda-
mos 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) e UPA (adolescentes)
No próximo sábado, dia 02/junho não teremos ati-
vidades em razão do feriado. 

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados, às 18:30 na 
igreja. Confira as programações da mocidade. 
02/06 - Não haverá encontro (Feriado Corpus 
Christi).
 09/06 - Atividade externa: ação social no IBTE.

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;  
Local: Recanto Presbiteriano
As inscrições estão abertas pelo site:
www.recantopresbiteriano.com.br
Valor: R$210,00 - 3x no cartão de crédito ou boleto 
à vista.

Equipe EJC
Se você tem interesse em trabalhar como equipan-
te, acesse o site do recanto e faça a sua inscrição. 
(Botão EJC/equipe).

Pequenos Grupos de Jovens (PG)
● Segundas-feiras às 20:00 (quinzenal)



refugiados/imigrantes, solicita a colaboração de 
todos para a arrecadação de sapatos masculinos, 
femininos (baixos) e infantis; roupas de cama, ba-
nho e cobertores; cadernos e dicionários (inglês/
português  e português/inglês). Esse material 
será para atender com urgência necessidades bá-
sicas deles. 

Quer jantar comigo?                                                                                                                               
Faça esse convite para o seu amor. JANTAR 
ESPECIAL DO DIA DOS NAMORADOS na nossa 
igreja. (apenas para namorados, noivos e casa-
dos). Data: 09/06/2018 das 18:00 às 22:00 - R$ 
120,00/casal. Convites à venda ao lado do Canti-
nho Cultural ou com Luciana (esposa do Cássio) 
99166-2276. ÚLTIMAS VAGAS!!! CORRAM.... As 
inscrições acabam neste domingo, dia 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 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. 

Temporada de Inverno “Amanhã”
Já estão abertas as inscrições! Não deixe para a últi-
ma hora. Para mais informações acesse o site do re-
canto: http://www.recantopresbiteriano.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.
 
Bolsas para Temporada
Podemos contar com a sua ajuda? Precisamos de 
bolsas para algumas inscrições de crianças e ado-
lescentes. Você pode adotar um acampante para 
a Temporada com uma inscrição total ou parcial. 
Para saber mais fale com o Pb Ruy.
 

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: Casa 40
 
Departamento de Música
● A IPVM é, graças a Deus, uma igreja muito rica 
do ponto de vista musical. Temos 5 coros, 1 madri-
gal, 1 grupo de louvor e 1 orquestra. Todos esses 
grupos estão representados hoje, no aniversário 
da IPVM, pelo Coro Geral IPVM e Orquestra IPVM. 
Consulte no verso do boletim os dias e horários 
dos ensaios e participe! Certamente você se en-
caixará em algum desses ministérios!
● A partir de junho, o Coro IPVM oferecerá gratuita-
mente aulas de iniciação musical, ministradas se-
manalmente às quintas-feiras, das 18:30 às 19:30. 
A primeira aula será no próximo dia 07 com a profª. 
Gilzane Machado. Não perca essa oportunidade!  
Envie um e-mail para coroipvm@gmail.com
● Coro Geral IPVM, assim como no mês de janeiro, 
participará do louvor ao nosso Deus na IPVM nos 
feriados e cantaremos agora no feriado de Corpus 
Christi. Venha cantar conosco no próximo domin-
go, 03/06, de manhã e de noite! Serão músicas 
simples, então se você estiver em São Paulo, é só 
aparecer e cantar, não sendo necessário fazer parte 
de nenhum outro coral: ensaio às 08:00 para ma-
nhã e às 17:00 para noite. Não deixe de louvar ao 
nosso Deus em mais essa oportunidade!

Avisos
 

Solidariedade
A SAF em nome das senhoras da Congregação 
Presbiteriana do Cambuci, que têm assistido os 

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.



No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
98. Onde se acha a lei moral resumidamente com-
preendida?  A lei moral acha-se resumidamente 
compreendida nos dez mandamentos, que foram 
dados pela voz de Deus no monte Sinai e por Ele 
escritos em duas tábuas de pedra, e estão regis-
trados no capítulo vigésimo do Êxodo. Os quatro 
primeiros mandamentos contêm os nossos de-
veres para com Deus e os outros seis os nossos 
deveres para com o homem. 
 Dt 10.4; Mt 22.37-40.

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.
 
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.
 
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.

Promovido à Casa Celestial
No último dia 22, após um longo período de en-
fermidade, o nosso irmão Augusto Cezar T. Rodri-
gues descansou no Senhor. Rogamos as consola-
ções divinas sobre toda a sua família.

Enfermos
Cássia de Castor Luide, Mira Lemes, Jahel Valim e 
Arlinda Teixeira Rocha.
 
Aniversariantes da semana
Hoje Eluyza Maria do Prado Neto
 Anne Karla Santos Leite Nunes
 Bianca Baptista de Souza Ramos
28 Renata Valente Ferreira Vilela
 Laura Lavitola Siqueira
29 Rafael Spinola Cambraia
 Josué Xavier de Gusmão
30 Haline Honório Bannitz Guimarães

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Leonardo 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. Leonardo Sahium
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM e Orquestra

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: João Baptista e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM 
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Lincoln, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 06/6 - 
Antoun)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Otniel Tavares
PRESBÍTEROS: Aderbal, Angelo CLaus, Eleusis, Ever-
son, Hothir, Luiz Eduardo, Silas  e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM

31 Augusto Sorgi Neto
 Elizabeth Luchesi Simões
 Juliana Stefanelli
 Talita Raquel de Paulo Nunes Ferreira
1/6 Élvio Gresenberg Rocha  
 Karlo Faria Nunes  
 Muryel Dias Ferreira  
 Lucas Lourenço Pinto Conte  
2 Érika Prado N. Neves Espirito Santo  
 Rodrigo Volpe  
 Rogério Volpe  
 Amaury Ricardo Randolli Júnior  
 Gael Tenório Pessoa 

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



 No dia 31 de maio completaremos 76 anos de organização 
eclesiástica, ou seja, existimos, como igreja constituída, há 76 anos. 
Graças e glórias a Deus, nosso Senhor.
 A IPVM foi congregação da Igreja Presbiteriana Unida e co-
meçou de modo modesto e até pequeno em uma antiga carvoaria. 
Mas, seu crescimento foi sendo constante, permanente, gradativo, 
firme e equilibrado, chegando a ser o que é hoje; uma igreja forte, 
viva, pujante que investe firme no trabalho missionário e, consequen-
temente, na evangelização, levando a Boa Nova de Cristo a muitas 
vidas e corações.
 Os ministérios desenvolvidos na e pela IPVM são muitos e 
variados indo desde a cessão de espaço à Agência Presbiteriana de 
Missões Transculturais para ministração de suas aulas e à ADEVEB 
(Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil) para suas 
reuniões e aulas de música, até envio de irmãos em viagens missioná-
rias a partes carentes do interior de nosso país e fora dele, auxiliando 
a manutenção de 21 missionários no Brasil e em outros países. 
 É nosso aniversário. Crescemos e continuaremos a crescer 
por graça e misericórdia do Senhor a quem servimos. Em nosso ani-
versário sempre recebemos algum presente daqueles com os quais 
nos relacionamos. Essa é uma boa época para que você possa expres-
sar sua gratidão a Deus pela existência da IPVM, dando a ela um “pre-
sente de aniversário”. Sim, faça uma oferta de gratidão ao Senhor pela 
existência da IPVM nestes 76 anos, nos quais tem abençoado vidas de 
centenas e centenas de pessoas zelosa e fielmente e para que possa 
continuar assim fazendo. É tempo de celebrar, é tempo de agrade-
cer e é, também, tempo de ofertar. Você tem sido abençoado (a) na 
e pela IPVM? Então manifeste sua gratidão apresentando sua oferta, 
expressando seu louvor e glorificação a Deus pela existência de nossa 
amada IPVM. 

                                                                                RV. PAULO AUDEBERT DELAGE
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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 Luiz 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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QUA
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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


