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Acontece hoje
Saudações
É com alegria que recebemos nesta manhã o Rv. 
Marthon Mendes, pastor da Ig. Presbiteriana em 
Paragominas (PA), que nos conduzirá no ensino da 
Palavra do Senhor nesta manhã.

Santa Ceia
Nesta manhã, participaremos da Mesa do Senhor, 
sacramento que é um meio de graça para os sal-
vos. Lembre-se do sacrifício de Cristo por nós na 
cruz, prepare seu coração e participe.

Escola Bíblica
Estamos em recesso das classes regulares por 
conta do mês de férias. Apesar disso, oferecemos 
aos nossos irmãos e alunos uma programação es-
pecial de férias. Neste domingo teremos uma aula 
em conjunto ministrada pelo Rv. Dr. Alderi, no sa-
lão social às 11:00. 

Participe
Reunião de oração
Todas as terças-feiras às 12:00, no salão Isaac  
de Mesquita, um grupo de irmãos se reúne para 
orar por nossa igreja, pelos enfermos, pelo país. 
Junte a eles nesta ordenança do Senhor de “Orai 
sem cessar”.

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.
• Reunião Departamental Festiva será nesta quar-
ta-feira, dia 18, em comemoração ao Dia da Amiza-
de, às 15:00. Aguardamos por você e suas amigas!

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)  
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 andar, 
e ainda quando for velho, não se desviará dele.” 
Prov. 22:6
 
UPA (adolescentes) e UMP (jovens)
Encerraram as atividades do primeiro semestre e 
retornarão  às programações em agosto.

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

Geração de Ouro
Eita trem bão! Nosso arraiá está chegando! Neste 
mês nosso encontro será no dia 28 às 15:00, com  
uma festa caipira.  Reserve a data e adquira seu 
convite no Cantinho Cultural.

ECC - Encontro de Casais com Cristo 
Ministério que visa abençoar casais  e famílias,  
promovendo um encontro verdadeiro com Cristo 
e edificando os que já são da família da fé. Todos 
os casais são bem vindos, independentemente do 
tempo que estão juntos e quão harmoniosa está 
a sua união. 
  
Próximo ECC IPVM 
Data: dias 22 e 23.09.2018. 
Inscrições: estão abertas de 15.07.18 até 09.09.18 
e, podem ser feitas com:
• Eloiza do Lincoln: (11) 99383-1460 e e-mail:  
rochasposito@gmail.com
• Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507; e e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

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.  HOJE 
encerra-se o período para a indicação de nomes.



Para embarque solicitamos que o acampante se 
apresente 30 minutos antes do horário de saída.

• 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 está 
acontecendo. Várias crianças e adolescentes 
estarão presentes nas semanas que se se-
guem. Existe toda uma programação montada 
com muito cuidado, incluindo muita diversão, 
momentos de comunhão, alegria, e, principal-
mente, Palavras da salvação em Cristo Jesus. 
Pedimos que a igreja esteja cobrindo este mi-
nistério com suas orações, tanto pelos acam-
pantes, como também por todos aqueles que 
estarão trabalhando incessantemente para que 
tudo aconteça conforme o planejamento (equi-
pantes, 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.
105. Quais são os pecados proibidos no primeiro 
mandamento? Os pecados proibidos no primeiro 
mandamento são - o ateísmo, negar ou não ter 
um Deus; a idolatria, ter ou adorar mais do que 
um Deus, ou qualquer outro juntamente com o 
verdadeiro Deus ou em lugar dEle; o não tê-lo 
e não confessá-lo como Deus, e nosso Deus; a 
omissão ou negligência de qualquer coisa devida 
a Ele, exigida neste mandamento; a ignorância, o 
esquecimento, as más concepções, as falsas opi-
niões, os pensamentos indignos e ímpios quanto 
a Ele; o pesquisar audaz e curioso dos seus se-
gredos; toda a impiedade, todo o ódio de Deus, 
egoísmo, espírito interesseiro e toda a aplicação 
desordenada e imoderada do nosso entendimen-
to, vontade ou afetos e outras coisas e o desvio 
destes de Deus, em tudo ou em parte; a vã cre-
dulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças 
errôneas, a desconfiança, o desespero; a resis-
tência obstinada e a insensibilidade sob os juí-
zos de Deus; a dureza de coração; a soberba; a 
presunção; a segurança carnal; o tentar a Deus; 
o uso de meios ilícitos, a confiança nos lícitos; os 
deleites e gozos carnais; um zelo corrupto, cego 
e indiscreto; a tibieza e o amortecimento nas coi

Reunião do Conselho
Os presbíteros estão convocados para a reunião  
na próxima terça-feira, dia 17, às 20:00 na sala  
executiva do anexo. A reunião de oração começará 
às 19:00.

Dia do Diácono – 09 de julho
A SAF, nesta data, cumprimenta os amados Diáco-
nos da IPVM, pelo eficiente desempenho prestado 
na área social nesta Junta Diaconal. Parabéns!

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

Curso de Informática
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 
Excel. 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.

Coro Geral IPVM
A próxima participação do  Coro Geral será no dia 
22, nos cultos matutinos e vespertinos; e você está 
convidado a participar deste grupo. Serão músicas 
simples, é só aparecer e cantar, não sendo neces-
sário fazer parte de nenhum outro 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. 

Temporada de Inverno “Amanhã”
EMBARQUE E DESEMBARQUE - Não atrasem!!



sas de Deus; o alienar-nos e apostatar-nos de Deus; o 
orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, an-
jos ou qualquer outra criatura; todos os pactos com 
o diabo; o consultar com ele e dar ouvidos às suas 
sugestões; o fazer dos homens senhores da nossa fé 
e consciência; o fazer pouco caso e desprezar a Deus 
e aos mandamentos; o resistir e entristecer o seu 
Espírito; o descontentamento e impaciência com as 
suas dispensações; acusá-lo estultamente dos males 
com que Ele nos aflige, e o atribuir o louvor de qual-
quer bem que somos, temos ou podemos fazer à for-
tuna, aos ídolos, a nós mesmos, ou a qualquer outra 
criatura. Sl 14.1; Ef 2.12; Jr 2.27-28; 1Ts 1.4; Sl 81.11; 
Is 43.22-23; Jr 4.22; Os 4.1-6; Jr 2.32; At17.23, 29; Is 
40.18; Sl 50.21; Dt 29.29; Tt 1.16; Hb 12.16; Rm 1.30; 
2Tm 3.2; Fl 2.21; 1Jo 2.15-16; e 4.1; Hb 3.12; Gl 5.20; At 
26.9; Sl 78.22; Gn 4.13; Jr 5.3; Is 43.25; Rm 2.5; Jr 13.15; 
Sl 19.13; Sf 1.12; Mt 4.7; Rm 3.8; Jr 17.5; 2Tm 3.4; Gl 
4.17; Ap 3.1 e 3.16; Ez 14.5; Is 1.4-5; Os 4.12; Ap 19.10; 
Cl 2.18; Rm 1.25; Lv 20.6; At 5.3; 2Co 1.24; Dt 32.15; Pv 
13.13; At 7.51; Ef 4.30; Sl 73.2-3; Jó 1.22; Lc 12.19; Dn 
5.23; Dt 8.17; Hb 1.16.

Expediente pastoral
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), ou de-
seje apenas conversar com o pastor ligue para a se-
cretaria da igreja no 5085-2929, e agende um horário.

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

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados, fra-
cos ou doentes em nossas orações: Cássia de Castor 
Luide, Mira Lemes, Marlene Caruso, Jahel Valim e Si-
las de Oliveira Baptista.

Aniversariantes da semana

Hoje Luiz Roberto Petrilli
 Marcio Jeremias Zduniak
16 Wagner de Oliveira
17 Carolina Vilano Avelar
 Flávia Júdice Bibiano Siqueira
 Elda de Mello Rocha Abreu
18 Maria Lúcia Vilarinho Pereira
 Flávio de Camargo Martins
 Creusa Costa Poltronieri
 Suely Colombo Roperto
19 Marcus Paulo Leitão do Nascimento 

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Marthon Mendes
PRESBÍTEROS: Aderbal, Amauri, Everson, Hothir, 
Luiz Eduardo, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro 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: UMP IPVM

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Wanderley e Alexandre
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leo-
nardo, Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-
-feira, 25.07 - Gerson)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Farouk Badeel Hammo
PRESBÍTEROS: Hothir e Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM

 Wanda Assumpção Di Creddo
 Jose Francisco Luz
20 Rafael Rodrigues Grohmann
 Ester Jung - Kye Suk Kim
 Eunice Ferreira Soares
 Renato Marcelo Marchetto
21 Maria Aila da Silva Oliveira
 Telma Ferrarezi Panzolini
 Mateus Clemente Neto

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



 O Brasil é conhecido (?) como o país do futebol. De fato, este esporte 
é uma paixão efervescente em nosso meio. Em quase todo lugar vemos um 
“campinho”, uma quadra ou um estádio. Bolas de borracha, de meia, de couro 
de vários tipos. Não há nada de errado com isso. Países como a Holanda, Su-
écia, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Inglaterra, França (entre outros), também 
possuem uma considerável paixão pelo futebol e o praticam.
 Qual a diferença entre eles e nós? Aí está nosso grande problema. 
Somos, também, o país da violência, do desemprego, do nepotismo, da “des-
governança”, da corrupção, da política sórdida, da injustiça social e jurídica, 
da falta de infraestrutura, do pouco saneamento básico, da desassistência 
à saúde pública, da desvalorização da educação com qualidade e da escola-
-professor, da propina, da sonegação, da impunidade, dos favorecimentos 
aos meus correligionários à base da improbidade, da cupidez incontrolável 
dos mandatários e políticos, e de tantas outras mazelas morais das quais 
estamos empanturrados neste imenso pais do futebol (e pode-se adicionar 
do carnaval).
 Preferiria ser o país da educação, do saneamento básico, do elevado 
IDH (índice de desenvolvimento humano) e neste campo tão somente empa-
tar (não precisava ganhar) com Islândia, Dinamarca ou Suécia. Gostaria de 
ser, na verdade, o país da integridade e justiça com punição aos corruptos, 
empatando com o Japão e Coréia do Sul. Vibraria por ser o país da justiça 
social, da baixa incidência de violência contra a pessoa e o patrimônio, mais 
uma vez só empatando com a Suíça, Finlândia, Holanda e Alemanha (para não 
citar outros). 
 Mas, parece que iremos continuar sendo, por muitos e muitos anos 
ainda (e já nem estamos sendo mais tanto assim, é só ver o nível de nosso 
futebol) o país do futebol, onde o desemprego continua aumentando, a cor-
rupção floresce, a impunidade desafia a moral e o pudor, o desrespeito à pes-
soa se avoluma, os arranjos à sorrelfa (na calada da noite nos ‘tribunais su-
periores’) vão sendo processados por políticos de duvidáveis intenções junto 
a integrantes do judiciário que nunca foram, de fato, provados (aprovados) 
para ocupação de tal cargo e função. Mas, que importa? Continuamos, afinal 
de contas, na doce e melíflua ilusão de que somos “o país do futebol”. Ano de 
eleições gerais. Acordemos. Que Deus tenha de nós misericórdia.
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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


