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Acontece hoje
Santa ceia
Eucaristia, este é um momento de alegria e re-
novação para os que têm Jesus como Salvador. 
Participe desse privilégio, hoje, durante o culto 
vespertino.

Escola Bíblica
Nesse domingo haverá aula conjunta com Wagner 
Oliveira a partir das 11:00 no salão social.

Coro Geral IPVM
Você ainda pode participar no culto vespertino, 
não é necessário fazer parte de nenhum outro 
coral. As músicas serão simples, portanto, é só 
aparecer e cantar. Ensaio às 17:00.

Participe
Junta Diaconal 
A Reunião Ordinária de nossa Junta Diaconal está 
marcada para amanhã, dia 04, às 19:30. Os diáco-
nos em exercício estão convocados.

Reunião de oração
O sustento da nossa igreja é a Oração, venha in-
terceder conosco nas terças-feiras às 12:00 no 
salão Isaac de Mesquita.

Jejum e Oração
Privilégio somente dos cristãos de estarem aos 
pés do Senhor. Separamos a  1ª terça-feira do 
mês, para dedicarmos a Deus em oração e jejum 
o dia inteiro ou até as 12:00.

SAF – sociedade de senhoras
● Reunião Plenária: Amanhã teremos mais uma 
reunião às 15:00 aqui na igreja. Aguardamos por 
você!
● Oficina de Costura e Celeiro do Amor: Participe 
deste momento de convívio e comunhão com as 
irmãs as terças-feiras às 13:00. 
● 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 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 quarta-feira será o Rv. Gustavo e na 4ªquar-
ta-feira do mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças até 12 anos)  
No próximo sábado, estamos preparando mui-
tas surpresas para os nossos pequeninos!! 
Pais, tragam seus filhos para juntos aprender-
mos de Jesus! Todos os sábados das 10:00 às 
12:00. Até lá!
“Ensina a criança no caminho em que deve an-
dar, e ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
Temos encontro marcado todos os sábados, 
das 14:00 às 18:00. Venha e convide seu amigo!

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados, às 18:30 
na igreja. Confira as programações da mocida-
de. 
09/06 - Atividade externa: ação social no IBTE. 
16/06 - Encontro normal.
23 e 24/06 - EJC IPVM (no Recanto) - não have-
rá programação em SP.

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!
Vagas somente para os rapazes e moças agora 
estarão na fila de espera e para isso devem en-
trar em contato com o PB. Ruy. 
Data: 23 e 24 de Junho; Local: Recanto Presbi-
teriano. 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 equi-
pante, acesse o site do recanto e faça a sua ins-
crição. (Botão EJC/equipe).

GEA
Informamos que não teremos o jantar progra-
mado para dia 9 de junho. Nossa próxima reu-
nião será dia 14 de julho quando comemorare-
mos os 25 anos do GEA.



cia do Brasil, no dia 06/09. Saída na quinta-feira 
(chegada no Recanto a partir das 19:00) e retorno 
no domingo, dia 09 (a partir das 14:00). O valor po-
derá ser dividido em até 4 vezes (maio a agosto). 
Atenção!! Crianças até 5 anos não pagam; 6 a 12 
anos pagam a metade do valor; e 13 anos em dian-
te pagarão R$ 210,00. Inscrições e mais informa-
ções ao lado do Cantinho Cultural. 

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/
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.
 
No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
99. Que regras devem ser observadas para a boa 
compreensão dos dez mandamentos? Para a boa 
compreensão dos dez mandamentos as seguintes 
regras devem ser observadas:
1ª. Que a lei é perfeita e obriga a todos à plena 
conformidade do homem inteiro à retidão dela e à 
inteira obediência para sempre; de modo que re-
quer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe 
o mínimo grau de todo o pecado. Sl 19.7; Tg 2.10; 
Mt 5.21-22.
2ª. Que a lei é espiritual, e assim se estende tanto 
ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas 
as outras potências da alma - como às palavras, às 
obras e ao procedimento.
Rm 7.14; Dt 6.5; Mt 22.37-39 e 12.36-37.
3ª. Que uma e a mesma coisa, em respeitos diver-
sos, é exigida ou proibida em diversos mandamen-
tos. Cl 3:5; 1Tm 6.10; Pv 1.19; Am 8.5.

Departamento de Música
A partir de junho, o Coro IPVM oferecerá gratui-
tamente aulas de iniciação musical, ministradas 
semanalmente 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

Geração de ouro
Nosso próximo encontro está agendado para o 
dia 30 de junho às 15:00. Reservem esta data 
desde já e aguardem  mais informações nos pró-
ximos boletins.

Viagem Missionária
Oremos pela igreja de Santa Rita (Paraguai), 
onde está a nossa irmã Elinalva, os preparativos 
da viagem e pela equipe.

Avisos

Eleição Pastoral  - DOMINGO QUE VEM!
O Conselho convoca a Igreja para reunir- se, em 
Assembleia Extraordinária, para eleição do Pas-
tor Titular da IPVM (2019/2021), em 1ª convo-
cação no domingo que vem, dia 10 de junho às 
10:20 e não havendo “quorum” em 2ª convoca-
ção no dia 17 de junho às 10:20.

Solidariedade
1) A SAF em nome das senhoras da Congrega-
ção Presbiteriana do Cambuci, que tem assistido 
os refugiados/imigrantes, solicita a colaboração 
de todos para a arrecadação de sapatos mas-
culinos, femininos (baixos) e infantis; roupas de 
cama, banho e cobertores; cadernos e dicioná-
rios (inglês/português e português/inglês. Esse 
material será para atender com urgência neces-
sidades básicas deles. 
2) Nosso irmão Ricardo Nakai está organizando 
uma brinquedoteca e berçário na sua atual igre-
ja em Limeira, e solicita a ajuda dos irmãos nas 
doações destes materiais para a utilização no 
espaço.

Acampamento da Família
Você já fez a sua inscrição? Não perca esta opor-
tunidade! Acontecerá no feriado da Independên-



4ª. Que onde um dever é prescrito, o pecado con-
trário é proibido; e onde um pecado é proibido, o 
dever contrário é prescrito; assim como onde uma 
promessa está anexa, a ameaça contrária está in-
clusa; e onde uma ameaça está anexa, a promessa 
contrária está inclusa. Is 58.13; Mt 15.4-6; Ef 4.28; 
Êx 20.12, Pv 30.17; Jr 18.7-8; Êx 20.7.
5ª. Que o que Deus proíbe não se há de fazer em 
tempo algum, e o que Ele manda é sempre um de-
ver; mas nem todo o dever especial é para se cum-
prir em todos os tempos. Rm 3.8; Dt 4.9; Mt 12.7; 
Mc 14.7.
6ª. Que, sob um pecado ou um dever, todos os da 
mesma classe são proibidos ou mandados, junta-
mente com todas as coisas, meios, ocasiões e apa-
rências deles e provocações a eles. Hb 10.24-25; 1Ts 
5.22; Gl 5.26; Cl 3.21; Jd 1.23.
7ª. Que aquilo que nos é proibido ou mandado te-
mos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de 
procurar que seja evitado ou cumprido por outros 
segundo o dever das suas posições. Êx 20; Lv 19.17; 
Gn 18.19; Dt 6.6, 7; Js 24.15.
8ª. Que, quanto ao que é mandado a outros, somos 
obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a 
ajudá-los, e a cuidar em não participar com outros 
do que lhe é proibido. 2Co 1.24; 1Tm 5.22; Ef 5.7.

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

Enfermos
Lembremos dos nossos irmão (acamados, fracos ou 
doentes) em nossas orações: Cássia de Castor Lui-
de, Mira Lemes, Jahel Valim, Arlinda Teixeira Rocha e 
Alfredo Stéfano Kock.

Agradecimento
Rodrigo e Vanessa agradecem as orações e as mani-
festações carinhosas dos amigos e comunicam que 
o pequeno Bernardo já recebeu alta e está em casa. 

Aniversariantes da semana
Hoje José Carlos Andrade Junior  
 Mirian Martins Nogueira Biggi
 Gabriela Burmeister Vaz de Lima
 Leonardo de Lima Vilela

Escalas
HOJE
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, 06.06 - Antoun)

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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué Jr, 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo (Quarta-feira, 
13.06 - Arquimedes)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Petrilli e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

4 Raquel Machado Pretti
 Celene Maria Corrêa Rojas
5 Sara Romero Iglezia
 Natalia Speyer
 Sheila Cristina Guedes Farias Savioli
 Aline Pinto Han
6 Jane Christina Godinho Ferreira Tonani
 Felipe Modesto Nogueira
 Paulo Rangel do Nascimento
8 Rafael Cunha de Assis Castro
 Jeferson Abrão Júnior
 Luíza Nishioka Petrilli
9 Oswaldo Angelo Martins
 Gilberto Filippino

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



 Estamos nos avizinhando de mais uma eleição pastoral na 
IPVM. Depois de algumas vezes com permanência do pastor titular e 
a situação de candidato único, temos, agora, a situação de alguns no-
mes postos para poderem concorrer à titularidade de pastor na IPVM 
por um período de três anos (2019-2021).
 O processo tem sido, até aqui, e graças a Deus, calmo e em 
paz, com as diretrizes sendo anunciadas à Igreja e cumpridas com 
critério e cuidado. Nomes foram apresentados e dentro de critérios 
objetivos, quatro irmãos permaneceram como candidatos. Vieram e 
pregaram. Foram entrevistados pelo conselho, informações impres-
sas sobre eles e com manifestações deles foram disponibilizadas a 
todos na IPVM. Assim, o conselho tem procurado agir com a maior 
serenidade e isenção em relação ao procedimento adotado até aqui.
 Pedimos aos irmãos que compareçam no dia 10 (primeira 
convocação) de junho, às 10:20, para a eleição. Sua participação deve 
ser com muita oração e dependência de Deus. Não faça “campanha” 
a favor deste ou daquele e, muito menos, “campanha” contra este ou 
aquele. Faça sua análise diante de Deus, consulte ao Senhor, examine 
as informações, avalie o que ouviu dos e sobre os candidatos e então 
delibere, por meio de seu voto, de conformidade com sua consciência.
 Venha participar com espírito contrito e sereno, sem desejo 
de causar qualquer forma de embate, conflito, discórdia ou tumulto. 
As normas foram definidas e passadas pelo conselho à IPVM e deve-
rão ser observadas na votação e apuração, buscando evitar qualquer 
forma de instabilidade ou improvisação. 
 O conselho conta com a oração da Igreja, com a presença 
de todos e com a participação consciente e ordeira dos membros da 
IPVM como tenho visto e vivenciado em nossas assembleias nestes 
anos em que aqui tenho sido pastor. O Senhor nos abençoe e conduza 
em decisão e escolha tão importantes na vida de nossa querida IPVM.
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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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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


