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Acontece hoje
Celebração da Eucaristia
Momento de alegria e renovação dos nossos votos 
de fidelidade ao Senhor, participando da Ceia, hoje 
pela manhã.

Escola Bíblica
Não perca esta oportunidade de aprender mais 
sobre a Palavra de Deus. Nossa escola tem diver-
sas classes com diferentes temas de interesse.  
As aulas começam às 11:00.

Participe
Reunião de oração
Venha interceder por nossa igreja e irmãos, nas 
terças-feiras às 12:00 no salão Isaac de Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: Participe 
deste momento de convívio e comunhão com as 
irmãs as terças-feiras às 13:00.
• Reunião Departamental Festiva na próxima  
quarta-feira, dia 20 às 15:00, com o tema Festa na 
Roça! Participe e traga uma amiga.
• Reunião de Oração: Acontece as quartas-feiras 
às 15:00.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são reali-
zados 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 até 12 anos)
Estamos preparando muitas surpresas para os 
nossos pequeninos, e dependemos de vocês Pais 
para que tragam seus filhos para juntos aprender-
mos de Jesus! Nos reunimos todos os sábados das 
10:00 às 12:00. Até lá!  “Ensina a criança no cami-
nho em que deve andar, e ainda quando for velho, 
não se desviará dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
Programação normal no próximo sábado, dia 23; 

e no sábado seguinte, dia 30, faremos o Encer-
ramento do Semestre com um Churras capri-
chado juntamente com a UMP. Fique atento ao 
próximo boletim e em nossas redes sociais para 
os detalhes. Vai perder?

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados, às 18:30 
na igreja. Confira as programações da mocidade.
23 e 24/06 - EJC IPVM (no Recanto) - não have-
rá programação em SP.
30/06 - Encerramento do semestre.

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! 
Dias 23 e 24 de Junho no Recanto Presbiteriano. 

Últimos dias para a inscrição!
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. Valor: R$210,00 
- 3x no cartão de crédito ou boleto à vista. Mais 
informações pelo site (www.recantopresbite-
riano.com.br).

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: Casa 40

GEA
Nossa próxima reunião será dia 14 de julho 
quando comemoraremos os 25 anos do Grupo 
de Edificação e Amizade (ministérios para sol-
teiros, descasados e viúvos).

Departamento de Música
Aulas de iniciação musical serão ministradas 
semanalmente às quintas-feiras, das 18:30 às 
19:30. Não perca essa oportunidade! Envie um 
e-mail para coroipvm@gmail.com



tecerá no feriado da Independência do Brasil 
em setembro, do dia 06(quinta-feira com che-
gada no Recanto a partir das 19:00) até o dia 
09, (domingo com retorno para São Paulo a 
partir das 14:00). A partir deste mês de junho, 
o valor das inscrições poderá ser dividido em 
até 3 vezes (junho 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.

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. 
09/04 até 13/05 - R$ 720,00 - 3x R$ 240,00 
• Turma G - (14-21/jul) - adolesc. de 13 a 17. 
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 adolescentes. Você pode adotar um acam-
pante para a Temporada com uma inscrição 
total ou parcial. Para saber mais fale com o  
Pb. Ruy Ferreira.

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo 
Maior. 101. Qual é o prefácio dos dez manda-
mentos? O prefácio dos dez mandamentos é: 
“Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra 
do Egito, da casa da servidão.” Nestas palavras 
Deus manifesta a sua soberania como JEOVÁ 
(Senhor), o eterno, imutável e todo-podero-
so Deus, existindo em si e por si, cumprindo 
todas as suas palavras e obras, manifestando 
que é um Deus em pacto, com todo o seu povo 
e com o Israel antigo; que assim como tirou a 
estes da servidão do Egito, assim nos libertou 
do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso 

Geração de Ouro
Os convites estão à venda! Neste mês nosso en-
contro será no dia 30 às 15:00. Iremos realizar um 
sarau onde você poderá participar com uma apre-
sentação de musical ou poesia; e ainda poderá co-
laborar trazendo um prato de salgado ou doce para 
nosso lanche. Participe conosco mostrando seus 
talentos!

Viagem Missionária
Oremos pela igreja de Santa Rita (Paraguai), onde 
está a nossa irmã Elinalda, os preparativos da via-
gem e pela equipe.

Avisos
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja está convocado para se reunir 
nesta terça-feira, dia 19, às 19:00  para a reunião 
de oração e às 20:00 para a reunião administrativa.

Missões
Almoço missionário: No próximo dia 24, domingo 
que vem, haverá a venda de kits de almoço, logo 
após a EBD. Programe-se para participar!

Herança do Senhor
No dia 11 deste mês, Milena e José Silva foram 
abençoados com a chegada do pequeno Levi. A 
IPVM parabeniza aos pais e avós (Marisa e Sergio 
Rocha); e deseja as mais ricas bênçãos sobre esta 
vida. Deus seja louvado!

Solidariedade
1) A SAF em nome das senhoras da Congregação 
Presbiteriana do Cambuci, que tem assistido os 
refugiados/imigrantes, solicita a colaboração de 
todos para a arrecadação de sapatos masculinos, 
femininos (baixos) e infantis; roupas de cama,  
banho e cobertores; cadernos e dicionários (in-
glês/português e português/inglês. Esse material 
será para atender com urgência necessidades bá-
sicas deles.
2) Nosso irmão Ricardo Nakai está organizando 
uma brinquedoteca e berçário na sua atual igreja 
em Limeira, e solicita a ajuda dos irmãos nas doa-
ções destes materiais para a utilização no espaço.

Acampamento da Família
Nosso Acampamento da Família deste ano, acon-



dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar 
todos os seus mandamentos. Êx 20.2; Is 44.6; Êx 
3.14 e 6.13; At 17.24, 28; Gn 17.7; Rm 3.29; Lc 1.74-
75; 1Pe 1.15-18.

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.

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
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados, 
fracos ou doentes em nossas orações: Cássia de 
Castor Luide, Mira Lemes, Marlene Caruso, Jahel, 
Arlinda Teixeira Rocha e Sandra Speyer.

Aniversariantes da semana

Hoje Arquimedes Marques Oliveira
 Marisa Trench Trindade Lima
 Aracy Trimer de Baptista
 Patrícia Di Loreto Sanchez Sella
 Helena Borges
18 Mirian Macedo Marcos
 Zenilda Borges Miranda
 Rodrigo Sicoli Soares
 Luísa Homem de Mello Maciel 
19 Alana  Sícoli Machado
 Maria Aparecida Alves Ferreira
 Giovanna Baptista de Souza Ramos
 Paula Carvalho Sícoli
 Raphaela Franklin Ferreira Vieira
 Thales Temerloglou de Abreu
 Bianca Araújo Santos
20 Gianne Ribeiro Campos Morbidelli
 Elza Ferreira Lima
 Antônio Zduniak
 Marcio de Melo Cossani

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Aderbal, Luiz Eduardo, Everson,  João 
Baptista, Silas e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, Márcio, 
Saulo e William (Quarta-feira, 20.06 - Celso)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: UMP IPVM

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Ruy e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Kids IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonardo, 
Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-feira, 27.06 
- Charles)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Hothir e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo IPVM

21 Ana Carolina Santos Oliveira
 Nozomu Tamura
22 Sílvia Vampre Ferreira  Marchetto
 Renato Gonçalves Santana
 Felipe Soares Forti
 Lissa Souza Machado
 Otávio Augusto Vasques Moura
23 Érica Soares
 Wanessa Bellocchi Wacked
 Renato Luz

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



“A Igreja, na verdade, tinha paz por toda Judeia, Galileia e Samaria, edificando-
se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do espírito Santo, Crescia
em número”. (Atos 9:31). 

 O texto que temos acima nos apresenta um momento de pro-
fundo significado na vida da Igreja Cristã Primitiva. O conjunto de fatos 
ali apresentado aponta para a saúde da Igreja. O primeiro ponto des-
tacado pelo escritor é o fato de a Igreja desfrutar paz. Que privilégio e 
bênção quando podemos vivenciar tal situação.
 Queridos irmãos e irmãs membros da IPVM expresso minha 
gratidão a todos vocês pela participação expressiva com presença de 
410 votantes em nossa assembleia domingo passado. Clima de ordem, 
harmonia, respeito e paz. Louvo a Deus por tal momento e agradeço a 
vocês todos a cooperação. Tenho tido notícias de muitas turbulências, 
conflitos, brigas internas e outras situações tristes e desagradáveis em 
muitas de nossas igrejas (grandes, médias e pequenas) em relação à su-
cessão pastoral. Graças a Deus tivemos um processo sereno, transpa-
rente, tranquilo e ordeiro, sob muita oração e com pouca manipulação 
de caráter político ou de interesses particulares ou de grupos.
 A Igreja precisa continuar nesse ambiente de paz, experimen-
tando a edificação pela Palavra, andando debaixo do temor do Senhor, 
vivenciando o conforto gracioso do Espírito Santo de Deus e, por gra-
ça DEle, crescendo em número. O Senhor nos tem abençoado assim, e 
devemos continuar a buscar Sua Face para permanecermos neste ben-
dito e maravilhoso caminho, honrando Seu Nome e promovendo com 
dignidade Seu Reino. Que os irmãos e irmãs continuem envolvendo-se 
com zelo e fidelidade no Trabalho e Obra do Senhor no âmbito da IPVM, 
apoiando a liderança em seus projetos de difusão do Evangelho e dis-
tensão das fronteiras do Reino de Deus.
 Registro minha gratidão a todos vocês e oro para que conti-
nuem com afinco servindo ao Senhor, para o bem de toda a Igreja e gló-
ria ao Nome do Senhor nosso Deus e de Seu Filho Jesus, nosso Salvador 
e Senhor. Glória e louvor somente a Ele.
 
                                                                                   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

SEG

TER

QUA

QUI

SÁB

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


