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Acontece hoje
Batismo
Com muita alegria e para glória de Deus, Flávia 
e Wellington Miyazaki vêm, nesta manhã, consa-
grar a Deus pelo batismo o pequeno Renzo Fui-
ni Miyazaki, sacramento que será realizado pelo 
Rev. Paulo Delage. Nosso desejo é que ele cresça 
na graça e no conhecimento de Deus.

Escola Bíblica
Estamos em recesso das classes regulares por 
conta do mês de férias. Apesar do recesso, ofe-
recemos aos nossos irmãos e alunos uma pro-
gramação especial de férias. Neste domingo 
teremos uma aula em conjunto ministrada pelo 
pastor Paulo, no salão social às 11:00. 

Participe
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
• 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.
• No dia 18/7, quarta-feira, às 15:00, teremos 
nossa Reunião Departamental Festiva em co-
memoração ao Dia da Amizade. Participe e traga 
suas amigas.

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)  
A UCP, no mês de julho estará em férias, retor-
nando suas atividades no dia 04/08 com muitas 
surpresas para os nossos pequeninos! 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)
Encerrou as atividades do primeiro semestre e 
deseja a todos excelentes férias e ótima Tempo-
rada de Inverno para os que estarão neste mês 
de julho no Recanto! 

UMP (jovens)
Estamos de férias de nossas programações se-
manais. Retornaremos com as atividades no dia 
04/08. Durante as férias fique ligado em nossas 
redes sociais para não perder nenhuma novidade! 
Facebook: @ipvmump
Instagram: @umpipvm

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)

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

GEA
Nossa próxima reunião será sábado que vem, 
dia 14 às 19:30 e iremos comemorar os 25 anos 
do nosso Grupo de Edificação e Amizade (minis-
térios para solteiros, descasados e viúvos). Con-
taremos com a participação o pastor Gustavo 
como preletor e o grupo JADE no louvor. O tema 
será “Celebrando a Vida”.
 
Geração de Ouro
Eita trem bão! Nosso arraiá está chegando! 
Neste mês nosso encontro será no dia 28 às 
15:00. Vamos ter uma festa caipira, reserve a 
data e aguarde mais informações nos próximos 
boletins.



Temporada de Inverno “Amanhã”
EMBARQUES E DESEMBARQUES
Não atrasem! Para embarque solicitamos que o 
acampante se apresente 30 minutos antes do 
horário de saída.

• 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 
da será no sábado às 18:00 por causa da final da 
copa do mundo.
•  Retorno 21/07 às 11:00.

Nossa Temporada de Inverno no Recanto já co-
meçou. Várias crianças e adolescentes estarão 
presentes nas semanas que se seguem. Existe 
toda uma programação montada com muito 
cuidado, incluindo muita diversão, momentos 
de comunhão, alegria, e, principalmente, Pala-
vras da salvação em Cristo Jesus. Pedimos que a 
igreja esteja cobrindo este ministério com suas 
orações, tanto pelos acampantes, como tam-
bém por todos aqueles que estarão trabalhando 
incessantemente para que tudo aconteça con-
forme o planejamento (equipantes, profissionais 
da saúde e o Rv. Otniel).  Deus abençoe a vida de 
cada um deles.

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
104. Quais são os deveres exigidos no primeiro 
mandamento? Os deveres exigidos no primei-
ro mandamento são - o conhecer e reconhe-
cer Deus como único verdadeiro Deus e nosso 
Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal; pensar 
e meditar nEle, lembrar-nos dEle, altamente 
apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-
-lo, desejá-lo e temê-lo; crêr nEle, confiando, 
esperando, deleitando-nos e regozijando-nos 
nEle; ter zelo por Ele; invocá-lo, dando-Lhe todo 
louvor e agradecimentos, prestando-Lhe toda 
a obediência e submissão do homem todo; ter 
cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando 
Ele é ofendido em qualquer coisa; e andar humil-
demente com Ele. 1Cr 28.9; Dt 26.17; Is 43.10; 
Sl 95.6-7; Mt 4.10; Sl 29.2; Mt 3.16; Sl 63.6; Ec 
12.1; Sl 71.19; Mt 1.6; Is 45.23; Js 24.22; Dt 6.5; Sl 
73.25; Is 8.13; Êx 14.31; Is 26.4; Sl 130.7; e 37.4; e 
12.11; Rm 12.11; Fl 4.6; Jr 7.23; Tg 4.7; 1Jo 3.22; Sl 
119.136; Jr 31.18; Mq 6.8.

Avisos
Assembleia Geral Extraordinária
A Igreja está convocada para se reunir em as-
sembleia extraordinária para eleição de 01 pres- 
bítero, 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 convocação no dia 19 de agosto, ambas 
às 10:15.  A indicação de nomes ocorrerá até o dia 
15 de julho.

Alteração de data
Atenção!! A data do MasterChef foi adiada para 
o dia 27/7, às 14:00. A Chef Lúcia Aguiar estará 
ensinando CREMES E SOPAS, bem diferentes e 
saborosas para aquecer neste inverno!! Faça sua 
inscrição com a Lúcia ou Leci. Vagas Limitadas!!!

Curso de Informática
A partir de agosto iremos oferecer cursos gra-
tuitos de informática para a igreja. Haverá dois 
cursos, o primeiro será um curso básico de infor-
mática para iniciantes; e o segundo será um curso 
básico de Excel. As aulas serão ministradas pelo 
dc. Everardo todas as quartas-feiras no período 
da tarde. Não percam esta oportunidade. Desa-
fie-se a aprender algo diferente! Mais informa-
ções e inscrições com dc. Everardo. Vagas limita-
das! Garanta a sua.

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

Acampamento da Família
Nosso Acampamento da Família deste ano acon-
tecerá 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 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 informações ao lado do Cantinho Cultural. 



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 con-
tatos, 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.

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 aces-
se 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, fra-
cos ou doentes em nossas orações: Cássia de Cas-
tor Luide, Mira Lemes, Marlene Caruso, Jahel Valim.

Aniversariantes da semana

Hoje Regis Augusto Azevedo Irineu
 Deborah Heloisa da Silveira Abrão
 Camila Erika Araújo Ferreira
 Rodrigo Netto Neves do Espirito Santo
 Doraci Nandes
 Rute Lenci Boccia
 Sylas Olivetti
 Clara Júdice Bacha Siqueira
9 João Paulo Ardoino Paschoal
 Laura Campos de Castro Ferreira
 Stéphani Paiva Fontes Damasceno
 João Henrique Azevedo
 Danilo Fernandez Nernardes
10 Daniel Júdice Bacha Siqueira
 Mariana Mara Morena Gomes
 Luis Felipe Cleto Bueno Gonçalves
 Rachel Tseng Filipino
 Alzira Gisele R. Alvez Rocha Torres
11 Gisela Lima de Halluli
 José Roberto Oliveira Camargo

Escalas
HOJE
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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Marthon Mendes
PRESBÍTEROS: Aderbal, Everson, Hothir, Luiz 
Eduardo, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, 
Márcio, Saulo e William  (Quarta-feira, 18.07 - 
Eduardo)

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

 Miriam Alves Galvão
 Glória Silva Jacinto
 Norma Tauile Youssef
12 Giovanni Scapinelli Oliveira
 Yuri Freitas Rodrigues Corrêa
14 Maria Celia Arienzano Tocci
 Letícia Campos de Castro Ferreira
 Rodrigo Kenji de Oliveira
 Marcelo Nishioka
 José Roberto Oliveira Camargo
 Maria Tereza dos Santos Carvalho

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



“... e não pediram conselho ao Senhor.” (Josué 9:14).

 O povo hebreu havia saído do Egito sob a liderança humana de Moi-
sés. Este morrera às portas da entrada em Canaã e Josué estava, agora, à 
frente do povo para conduzi-lo na conquista da “Terra prometida”. Não seria 
fácil, pois muitas batalhas seriam travadas e muita luta se faria necessário. 
Uma das determinações do Senhor Deus era de não fazerem acordo com os 
povos ali existentes e, tampouco, se aliassem às cidades que deveriam ser 
conquistadas. Simples. No entanto, alguns homens da cidade de Gibeom ar-
maram um estratagema e iludiram a liderança dos hebreus, que “não pediu 
conselho ao Senhor” e com eles fez um acordo de paz e proteção. Quebraram 
o compromisso de obediência ao Senhor e colheram suas consequências.
 Um dos motivos de tal atitude por parte dos hebreus foi a do descui-
do em relação à vigilância contra os ardis dos adversários e inimigos. Pode-se 
ver que certa arrogância e prepotência foram tomando conta dos “judeus” e 
então se descuidaram da vigilância contra as investidas (bélicas ou estratégi-
cas) de seus opositores. Como cristãos não podemos nos descuidar da aten-
ção em relação à sagacidade de nossos adversários, para não sermos vítimas 
de seus estratagemas e suas ciladas.
 Outro fator, e esse mais grave ainda, foi o de não “pedirem conselho 
ao Senhor”. Novamente a arrogância e a ideia de autossuficiência determina-
ram a queda em um engodo montado pelo inimigo. Deixar de pedir (buscar) o 
conselho (orientação) de Deus é trágico e desastroso na vida do cristão, sen-
do prenúncio de derrocada e queda em sua vida. Nós não temos hoje a mesma 
dinâmica dos dias de Josué em relação a ouvirmos a Deus. Temos, entretan-
to, à nossa disposição, a Palavra de Deus, a qual nos foi dada por Ele como 
direção para nossa vida, sendo “lâmpada para nossos pés e luz para nossos 
caminhos” (Salmo 119: 105) e Jesus disse: “eles têm Moisés e os profetas; 
ouçam-nos” (Lucas 16: 29). Assim, precisamos buscar o conselho de Deus em 
Sua Palavra, a fim de conduzirmos nossas decisões conforme Sua vontade, 
evitando a autodeterminação e cometendo o equívoco de decidirmos sem o 
conselho do Senhor. Não se deixe levar pela falsa ideia de autossuficiência 
na gestão de sua vida, busque de Deus e em Deus conselho sábio por meio 
de Sua Palavra, tomando decisões que honrem a Deus e tragam, a você e aos 
seus, benefício de efeito eterno.
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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
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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


