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Acontece hoje
Gratidão
Hoje é dia de festa para o Coro infantil, participa-
remos juntos com eles, do Culto de Ação de Graças 
do Coro IPVM Kids pelos 30 anos de formação com 
a participação de alguns ex-coralistas, regentes e a 
Orquestra IPVM.

Escola Bíblica
Vamos  aprender mais sobre a Palavra de Deus. 
Nossa escola tem diversas classes com diferentes 
temas de interesse. As aulas começam às 11:00.

Almoço Missionário
Hoje, logo após a escola dominical, haverá a venda 
de kits de almoço. Toda a renda será destinada à 
Viagem Missionária. Contamos com a sua partici-
pação!

Participe
Reunião de oração
Venha interceder conosco por nossa igreja e ir-
mãos, 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 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, mas dependemos de vo-
cês Pais para que tragam seus filhos para juntos 
aprendermos de Jesus! Nossa reunião acontece 
todos os sábados das 10:00 às 12:00. Aguardamos 

por você! “Ensina a criança no caminho em que 
deve andar, e ainda quando for velho, não se 
desviará dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
Programação especial no próximo sábado, 
dia 30, faremos o Encerramento do Semestre 
com um Churras caprichado juntamente com a 
UMP.  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) 
30/06 - Encerramento do semestre.

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)

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). Contaremos com 
a participação o pastor Gustavo como preletor 
e o grupo JADE no louvor. O tema será “Cele-
brando a Vida”.

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

Geração de Ouro
Último domingo para adquirir seu convite! 
Nosso encontro será no próximo sábado às 
15:00. Iremos realizar um sarau onde você po-
derá participar com uma apresentação de mú-
sica ou poesia, e ainda poderá colaborar 



cel. As aulas serão ministradas pelo dc. Everar-
do todas as quartas-feiras no período da tarde. 
Não percam esta oportunidade. Desafie-se a 
aprender algo diferente! Mais informações e 
inscrições com dc. Everardo. Vagas limitadas! 
Garanta a sua.

Solidariedade
1) A SAF em nome das senhoras da Congrega-
ção Presbiteriana do Cambuci, que tem assisti-
do os refugiados/imigrantes, solicita a colabo-
ração de todos para a arrecadação de sapatos 
masculinos, femininos (baixos) e infantis; rou-
pas de cama, banho e cobertores; cadernos e 
dicionários (inglês/português e português/
inglês. Esse material será para atender com ur-
gência necessidades básicas deles. 
2) Nosso irmão Ricardo Nakai está organizan-
do uma brinquedoteca e berçário na sua atual 
igreja em Limeira, e solicita a ajuda dos irmãos 
nas doações destes materiais para a utilização 
no espaço.

Acampamento da Família
O Acampamento da Família acontecerá no fe-
riado da Independência do Brasil em setembro, 
do dia 06(quinta-feira com chegada 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 inscri-
ções poderá ser dividido em até 3 vezes (junho 
a agosto). Crianças até 5 anos não pagam; 6 a 
12 anos pagam a metade do valor; e 13 anos em 
diante pagarão R$ 210,00. Inscrições e mais in-
formações 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
09/04 até 13/05 - R$ 720,00 - 3x R$ 240,00

• Se precisar confirmar a inscrição mandar 

trazendo um prato de salgado ou doce para nosso 
lanche. Participe adquirindo seu convite no Canti-
nho Cultural e venha mostrar seus talentos!

Viagem Missionária
Estamos na reta final dos preparativos para a nos-
sa viagem, a equipe composta de 23 participantes, 
partirá na sexta-feira, dia 29 e retornará no primei-
ro sábado de julho, dia 07; rumo à cidade de Santa 
Rita (Paraguai), onde a nossa missionária Elinalda 
vem atuando. Mais uma vez a igreja pode participar 
tendo-os em constante intercessão junto ao Trono 
do Rei e Senhor.

Nota: Santa Rita é uma cidade do Paraguai com 
uma população de 55.000 habitantes cuja prin-
cipal atividade econômica é a agricultura. Atual-
mente um centro econômico financeiro, educativo. 
A maioria dos habitantes (80%) da localidade é 
composta de brasiguaios, ou seja, brasileiros que 
migraram para o Paraguai durante a expansão da 
fronteira agrícola.

Avisos
Herança do Senhor
No dia 17 deste mês, Ana e Diego Almeida foram 
abençoados com a chegada da pequena Liz Maciel 
Almeida. A IPVM parabeniza aos pais e avós (Ange-
la e Antônio Carlos Maciel); e deseja as mais ricas 
bênçãos sobre esta vida. Deus seja louvado!

Agenda pastoral
O pastor Gustavo está participando, desde ontem,  
do EJC (Encontro de Jovens com Cristo) que está 
ocorrendo no Recanto.

Junta diaconal
A IPVM possui em sua Junta Diaconal irmãos res-
ponsáveis pela análise de casos de auxílio financei-
ro. Se por ventura você for abordado(a) nos cor-
redores da igreja recebendo esse tipo de pedido, 
pedimos a gentileza de encaminhar a pessoa à Jun-
ta Diaconal.

Novidade
A partir de agosto iremos oferecer cursos gratuitos 
de informática para a igreja. Haverá dois cursos, o 
primeiro será um curso básico de informática para 
iniciantes; e o segundo será um curso básico de Ex-



uma mensagem para o WhatsApp do Recanto (11) 
99711-5932.
 
Bolsas para Temporada
Sempre existe a necessidade de custearmos a 
ida de uma criança ou adolescente, e gostaría-
mos de contar com a ajuda dos irmãos. Vocês 
podem adotar um acampante para a Temporada 
com uma inscrição total ou parcial. Saiba que você 
estará investindo na vida espiritual deles, dando 
a oportunidade de aprender mais da Palavra de 
Deus. Para saber mais fale com o Pb. Ruy Ferreira.

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
102. Qual é o resumo dos quatro mandamentos 
que contêm o nosso dever para com Deus? O 
resumo dos quatro mandamentos que contêm 
o nosso dever para com Deus é amar ao Senhor 
nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a 
nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o 
nosso entendimento. Luc. 10.27.

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.
 
Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados, 
fracos ou doentes em nossas orações:
Cássia de Castor Luide, Mira Lemes, Marlene Ca-
ruso, Jahel Valim e Sandra Speyer.

Aniversariantes da semana

Hoje Renata Maria da Silva Moura
26 Zaira de Fátima Fontes
 Léa Salum Barroso
 Pedro Arturo Rojas Meza
27 Helena Pereira Kalil Gomes
 Jairo Nunes Costa
28 Maria Olívia Pereira dos Santos
 Piero Silveira Bernardo

Escalas
HOJE
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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: João Baptista e Hothir
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Lincoln, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 04.07 - 
Charles)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, 
Eleusis, Everson, Hothir, Luiz Eduardo, Silas  e 
Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM

29 Lucimar Olivério Anchieta
 Simone Salum S. Segalla
 Miguel Svib Corrêa
 Maria Marta de Jesus Ribeiro
30 Bernardo Queiroga Soldera
 Felipe Soares Forti
 Lissa Souza Machado
 Otávio Augusto Vasques Moura

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



“Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver 
obras?” (Tiago 2.14) 

 Semana passada estava pintando um apartamento junto com 
minha esposa. Enquanto sujava as mãos com tinta pensava na viagem 
missionária que eu e alguns irmãos da IPVM faremos daqui a poucos dias 
para Santa Rita, no Paraguai.
 Levar o evangelho de Jesus em forma de palavras e ações é “bo-
tar a mão na massa” na missão que Deus nos deu para fazer até que Ele 
volte. Como no apartamento, a missão nos trará muitos desafios, à pri-
meira vista o campo parecerá muito grande e o serviço demais para nosso 
grupo. Mas, então, começaremos orando, buscando direção do Grande 
Mestre dessa obra. Receberemos paz e sabedoria do Santo Espírito e co-
meçaremos a trabalhar.
 Passaremos a caminhar de porta em porta anunciando o amor 
perdoador do Salvador. Alguns atenderão, outros não. Ofereceremos ser-
viços médicos gratuitos para toda população, atividades educacionais 
para os jovens e diversas palestras sobre saúde pública. Teremos culto a 
Deus todas as noites e devocional todas as manhãs. No meio disso tudo, 
conheceremos muitas histórias, enxugaremos muitas lágrimas (as nos-
sas inclusive) e veremos o poder de Deus ser derramado sobre aquele 
lugar. Então, quando menos percebermos, o Senhor Deus haverá feito 
tudo e nós poderemos louva-Lo pelo enorme privilégio de estarmos com 
as mãos marcadas pelos dias servindo a Ele e ao povo de Santa Rita.
 A viagem missionária que a IPVM realiza todos os anos é de certa 
forma, uma resposta ao versículo em destaque no início deste texto. A 
viagem é também uma chance única de se experimentar outro nível de 
vida cristã, onde é possível desfrutar do fruto da salvação gratuita em 
Cristo, as obras missionárias.
 Não se sente capaz?
 Deus não procura por trabalhadores habilidosos. Ele procura por 
corações dispostos a servi-Lo. Ele procura por aqueles que não se impor-
tam em trazer as marcas do serviço nas mãos e, principalmente, na alma.
 Servir a Deus... Eis aí o caminho da eterna felicidade e prazer.
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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


