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Acontece hoje
Eucaristia
Hoje, no culto vespertino, teremos a oportunida-
de de participarmos da Mesa do Senhor. Momen-
to de rever nosso compromisso com o Senhor 
Jesus Cristo e renovar nossas esperanças.

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.

Participe
Junta Diaconal 
A Reunião Ordinária de nossa Junta Diaconal está 
marcada para amanhã, dia 02, às 19:30. Os diáco-
nos em exercício estão convocados.

Jejum e oração
Obedecendo aos ensinamentos da Sagrada Es-
critura: “Não andeis ansiosos de cousa alguma; 
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 
Deus, as vossas petições, pela oração e pela sú-
plica, com ações de graças” (Fp 4:6). Participe 
nesta terça-feira, juntamente com a igreja, deste 
tempo reservado para jejuar e orar.  O jejum será, 
pelo menos, até ao meio dia.

Reunião de oração
“Orai sem cessar”. Junte-se ao nosso grupo de 
oração que se reúne todas as terças às 12:00 no 
salão Isaac de Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
• Plenária – em virtude do jogo da seleção brasi-
leira, a reunião de julho está cancelada.
• 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 
entre 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 4ªquarta-
-feira do mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças até 12 anos)  
No mês de julho não teremos programação em ra-
zão das férias e da temporada de acampamento.
 
UPA (adolescentes)
Encerramos ontem as atividades do primeiro se-
mestre com uma especial confraternização com 
a UMP. Desejamos a todos excelentes férias e 
ótima Temporada de Inverno para os que estarão 
neste mês de julho no Recanto! 

UMP (jovens)
Estamos de férias de nossas programações sema-
nais. Retornaremos com as atividades em 04/08. 
Durante as férias fique ligado em nossas redes 
sociais para não perder nenhuma novidade! Face-
book: @ipvmump e Instagram: @umpipvm

GEA
Nossa próxima reunião será dia 14 de julho quan-
do comemoraremos os 25 anos do Grupo de Edi-
ficação e Amizade (ministérios para solteiros, 
descasados e viúvos). Contaremos com a partici-
pação o pastor Gustavo como preletor e o grupo 
JADE no louvor. O tema será “Celebrando a Vida”.

Missões
• Viagem Missionária: Nossa equipe missionária, 
composta de 23 pessoas, partiu para Santa Rita 
– Paraguai na sexta-feira à noite devendo retor-
nar no dia 7. Que o Senhor abençoe este grupo 
que dedicará o seu tempo para apoiar nossa mis-
sionária Elinalda e levar o amor de Deus àquele 
povo. Mais uma vez a igreja pode participar ten-
do-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, educati-
vo. A maioria dos habitantes (80%) da localidade 
é composta de brasiguaios, ou seja, brasileiros 
que migraram para o Paraguai durante a expan-
são da fronteira agrícola.
• Almoço missionário: Foi realizado domingo pas-
sado e a venda dos kits de almoço obteve uma 



Fuini Pessa Miyazaki por reintegração a pedi-
do, ambos oriundos da IP. de Copacabana (RJ); 
e como membros não comungantes a recep-
ção por batismos dos menores: Laura Emerick 
Mendes realizado no dia 27/05/2018, na Igreja 
Presbiteriana de Vila Mariana, pelo Rv. Gustavo 
Bacha e de Lucca Vitale Negrão realizado no dia 
10/06/2018, pelo Rv. Paulo Delage.

Promovida à Glória
Na última quarta–feira, dia 27, ocorreu o sepul-
tamento de Maria Adelaide Ceragioli, mãe da 
nossa irmã em Cristo Laide Ceragioli.  Sentimos 
por este momento de perda, mas louvamos ao 
Senhor, que promoveu à glória eterna. 

Coro Geral IPVM
Agora no mês de julho teremos a participação 
do Coro Geral nos cultos matutinos e vesper-
tinos; e você está convidado a participar deste 
grupo. Serão músicas simples, é só aparecer e 
cantar, não sendo necessário fazer parte de ne-
nhum outro coral. Ensaio às 08:00 para manhã 
e às 17:00 para noite.

Férias pastorais
Desde o dia 28 de junho, o Rev. Gustavo Bacha 
tem usufruído de parte de seu período de férias. 
Ele retomará suas atividades no dia 07 de julho. 
Que o Pai Celeste conceda ao pastor e sua famí-
lia um excelente período de descanso.  

Acampamento da Família
Nosso Acampamento da Família deste ano 
acontecerá no feriado da Independência do 
Brasil em setembro, do dia 06, quinta-feira 
(com chegada no Recanto a partir das 19hs) até 
o dia 09, domingo (com retorno para São Paulo 
a partir das 14hs).  Ainda é possível parcelar o 
valor das inscrições em 2 vezes (julho e agos-
to). 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 informa-
ções ao lado do Cantinho Cultural. 

Temporada de Inverno “Amanhã”
As inscrições ainda podem ser feitas! Acesse o 
site do recanto: http://www.recantopresbite-
riano.com.br/temporadas/inscricoes/
• EMBARQUES E DESEMBARQUES  - Para em-
barque solicitamos que o acampante se apre

renda de R$ 7.000,00 que será destinada à viagem 
missionária. A Comissão Missionária agradece a 
todos que se envolveram neste propósito contri-
buindo, trabalhando e comprando os kits. A todos o 
nosso muito obrigada e que Deus os abençoe rica-
mente; “ao nosso Deus toda honra, glória e louvor”. 

Avisos
Assembleia Geral Extraordinária
A Igreja está convocada para se reunir em assem-
bleia extraordinária para eleição de 01 presbítero, 
em face do vencimento do mandato do Pb. Hothir. 
Será realizada em primeira convocação no dia 05 de 
agosto e, não havendo quorum, em segunda convo-
cação no dia 19 de agosto, ambas às 10:15.  A indi-
cação de nomes ocorrerá até o dia 15 de julho.

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

Inscrições
O MASTER CHEF tem sido um sucesso! No dia 20 
de julho às 14:00, para aquecer neste inverno, a 
Chef Lúcia Aguiar estará ensinando CREMES E SO-
PAS, bem diferentes e saborosas!! Faça sua inscri-
ção com a Lúcia ou Leci. Vagas Limitadas!!!

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-
cel. As aulas serão ministradas pelo dc. Everardo 
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.

Recepção de membros
Com imensa alegria recebemos à comunhão da fa-
mília IPVM, na última reunião do Conselho em 19 
de junho, os seguintes irmãos: Janete Tauile Yous-
sef, por jurisdição a pedido, oriunda da IP. do Jun-
diaí em Anápolis (GO); Vinícius Bitun por Carta de 
Transferência, oriundo da Igreja Evangélica Manaim 
(SP) e o casal Wellington Elias Miyazaki e Flávia 



sente 30 minutos antes do horário de saída.
• Turma P -  (04-07/jul) - crianças de 5 a 8 anos.
 Saída: 04/07 às 7:00 | Retorno 07/07 às 11:00
• Turma M - (08-14/jul) - crianças de 9 a 12 anos.
Saída 08/07 às 16:00 | Retorno 14/07 às 11:00
• Turma G - (14-21/jul) - adolesc. de 13 a 17 anos.
Saída 14/07 às 18:00 – Atenção!! O embarque será no 
sábado às 18:00 por causa da final da copa do mundo. 
Retorno 21/07 às 11:00
• Se precisar confirmar a inscrição mandar uma men-
sagem 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 gostaríamos de con-
tar com a ajuda dos irmãos. Vocês podem adotar um 
acampante para a Temporada com uma inscrição to-
tal 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.

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
103. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro 
mandamento é: “Não terás outros deuses diante de 
mim.” Êx 20.3. 

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).
 
Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Can-
tinho Cultural.

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

Aniversariantes da semana
Hoje Jorge Maranesi Júnior
2 Humberto Luiz Ferreira
 Maria Luiza da Silveira Rezende

Escalas
HOJE
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 
- Cleber)

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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Hothir e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué Jr., 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo  (Quarta-feira, 
11.07 - Edilson)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Silas 
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM

3 Elizabeth Gomes de Oliveira Mota
 Cristiane de Oliveira
4 Benedito (Benê) Alves de Almeida
5 Marco Aurelio Moreira Caruso
 Andrea Loiola Campos
6 Paulo André A. Mendes
7 Juliana Benis da Silva
 Josias Afonso Viana de Oliveira
 Cláudio José Carneiro
 Clotirde Pelegrini

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



“Nunca mais voltareis por este caminho.” (Deuteronômio 17:16) 

 O texto transcrito faz parte das diretrizes dadas por Deus, por 
meio de Moisés, acerca das atitudes, posturas, direitos e deveres dos 
reis que haveriam de ser estabelecidos em Israel posteriormente àque-
les dias. Tratava-se de uma profecia sobre a instituição da monarquia, 
visto não se ter rei em Israel até a fase posterior aos juízes. O destaque 
é para o imperativo de jamais fazer o povo voltar à terra do Egito, não 
retornando a uma situação de escravidão.
 Claro que, às vezes, na vida temos que retornar por caminhos 
pelos quais passamos. Por exemplo; ao retornarmos de uma viagem, 
é comum fazermos “o mesmo caminho de volta”, já conhecido e, na 
teoria, mais seguro. Ao perdermos alguma coisa costumamos “fazer o 
caminho por onde passamos” na esperança de encontrarmos o objeto 
perdido.
 No entanto, em relação à nossa vida com o Senhor e nosso 
resgate do pecado e condenação, devemos ter o mesmo cuidado e de-
terminação expressos no texto focado acima, ou seja, jamais voltar-
mos por aquele caminho de onde viemos. Mesmo que nosso coração 
queira se inclinar a retornar a tal estrada, temos que resistir em Cristo, 
e permanecer no caminho do Senhor, não permitindo que nossos pés 
retornem à senda da iniquidade e rejeição ao Senhor. O caminho era 
de morte e perdição e Deus, em Cristo, nos resgatou de tal caminho 
para um “novo e vivo caminho” (Hb. 10: 20) a vida com Ele e Nele. Je-
sus é este Caminho no qual fomos postos pelo próprio Deus para Nele 
andarmos sem jamais voltar às estradas de morte nas quais andamos 
outrora. Graças a Deus por que “nós, porém, não somos dos que retro-
cedem para a perdição; somos, entretanto, da fé, para a conservação 
da alma”. (Hb. 10: 39). Amém.
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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


