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Acontece hoje
Convidado especial 
Estará conosco hoje, no culto vespertino, o Rv. Fa-
rouk Badeel Hammo, presidente da Igreja Presbi-
teriana do Iraque e pastor sênior da Baghdad Pres-
byterian Church.  Saudamos com alegria e o amor 
fraternal em Cristo!

Escola Bíblica
Neste domingo teremos uma aula em conjunto 
ministrada pelo pb. Silas Anchieta no salão 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.
• Cancelamento MASTERCHEF: Atenção, em vir-
tude do período de férias, muitas pessoas que gos-
tariam de participar do MasterChef estão viajando. 
Por isso, vamos cancelar a edição de julho. Aguar-
de informações de reagendamento.

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, retornan-
do suas atividades no dia 04/08 com muitas sur-
presas para os nossos pequeninos!! Até lá!!
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e 

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

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 e 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 Lo-
cal: IPVM (Casa 40)

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

Geração de Ouro
Último domingo para fazer a sua inscrição para a 
nossa festa. Chegou o “arraiá da Geração de Ouro” 
na IPVM! Sábado que vem às 15:00, é a nossa festa 
caipira sô, vem “participá” é como se diz lá na roça: 
“Quem num sabi o qui qué, vivi dando tiro nu pé!” 
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 



Tanto o curso para iniciantes como o de Excel já 
estão com as vagas preenchidas. As aulas serão 
ministradas todas as quartas-feiras no período 
da tarde (14:00 às 15:30), com o início para o dia 
01 de  agosto. As inscrições estão encerradas, 
mas caso você deseje deixar seu nome da lista 
de espera entre em contato com o diác. Everardo 
pelo celular: 97404-4071.

Monitores
Precisamos de voluntários para assessoria como 
monitores no curso para Iniciantes.  Se você pu-
der ajudar, por favor, entre em contato com o 
Diác. Everardo pelo celular acima.

Cadastro da igreja
Solicitamos que a sra. Ilona Maria Cristina Miet-
zscr entre em contato com a secretaria da igreja.

Coro Geral IPVM
Hoje teremos a participação do Coro Geral nos 
cultos matutino e vespertino. Você ainda pode 
participar comparecendo ao ensaio às 17:00.  Se-
rão músicas simples, é só aparecer e cantar, não 
sendo necessário fazer parte de nenhum outro 
coral. 

Agenda pastoral
O Rv. Paulo está em Juiz de Fora este final de se-
mana para conduzir a cerimônia do batizado de 
seu neto Lucas. Retornará hoje à noite. Amanhã 
cedo (dia 23) irá para a reunião do Supremo Con-
cílio da IPB durante toda a semana, retornando 
no sábado à tarde. 

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, do-
mingo (com retorno para São Paulo a partir das 
14hs).  Ainda é possível parcelar o valor das ins-
crições 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 Canti-
nho Cultural. 

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
106. Que nos ensina especialmente pela pala

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.

Novidade
A IPVM agora está divulgando suas principais ati-
vidades também no Instagram. Não deixe de curtir 
e acompanhar nossa nova página: https://www.ins-
tagram.com/ipvilamariana/ ou @ipvilamariana

Viagem Missionária
Na sexta-feira, 06/07, nossos irmãos retornaram 
da viagem missionária a Santa Rita, no Paraguai. 
A equipe pregou o evangelho de casa em casa, or-
ganizou cultos todos os dias e atividades para as 
crianças. Houve também atendimento médico e 
odontológico, visitas a colégios e hospitais e minis-
tração de palestras gratuitas ao povo paraguaio. Os 
irmãos voltaram em segurança, com alegria e tes-
temunhos para compartilhar. Louvamos ao Nosso 
Deus por mais esse trabalho abençoado!

Novos membros
Na última reunião do Conselho realizada dia 17pp., 
foram recebidos como membros comungantes da 
IPVM o casal Archibald e Maria Jussara Scott, por 
Carta de transferência da Igreja Presbiteriana do 
Butantã - SP; o jovem Gabriel Marques da Silva, por 
Carta de Transferência da Igreja Pb. Filadélfia - SP 
e a família Cunha: Silvio, Christiane, Deborah e seu 
filho menor, como membro não comungante Kaile 
Ian, por Carta de transferência, oriundos da Igreja 
Pb. De São João da Boa Vista – SP. Desejamos que 
se sintam em família e logo se envolvam em nossos 
trabalhos. Sejam bem vindos à família IPVM!

Curso de Informática
Como é bom saber que podemos ajudar o próximo! 



vras “além de mim” no primeiro mandamento? As 
palavras “além de mim” no primeiro mandamento 
ensinam-nos que Deus, que tudo vê, nota especial-
mente e se ofende muito, com o pecado de ter-se 
qualquer outro Deus, de maneira que elas sirvam 
de argumento para nos dissuadir desse pecado e de 
agravá-lo com uma provocação mui ousada; assim 
como para nos persuadir e fazer como diante dos 
olhos de Deus tudo o que fizemos no seu serviço. Sl 
44.20-21; 1Cr 28.29

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.
 
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, 
Mª da Glória Homem de Melo e Silas de Oliveira 
Baptista.

Aniversariantes da semana

Hoje Angela Aguiar Vasconcellos
 Lucas Dimitri Carvalho
23 Marcela dos Santos Nóbrega
 Raísa Alves Ruiz Cláudio
 Lídia Valério Peraçoli
24 Aline de Almeida Millani Gomes Carneiro
25 Dirce Gomes Fontes
 Saulo Cavalcante dos Reis
 Mika Komono Camara
 Fabiana Maria dos Santos Oliveira
26 Maria Augusta Domingues Maciel

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Alexandre e Petrilli
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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Everson e Luiz Eduardo  
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué 
Jr., L.Petrilli Fº e Palombarini
Teófilo (Quarta-feira, 01.08- Giddalthy)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Silas e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: UPA IPVM

 Ana Luiza Rodrigues Alves T. Caruso
 Marcello Augusto Salgado
 Miriam Abukater Arkie
27 Josué Alves Ferreira Junior
 Tito Júdice Bacha Siqueira
28 Lidia Pereira da Silva Dapare
 Natália Casella Caruso
 Noemi - Eun Sun Jung
 Cristiane Bastos de Souza

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



“Uma se chamava Ana” (I Samuel 1:2).

 Serão apresentados alguns textos de caráter meditativo sobre a 
pessoa de Ana, mãe do grande sacerdote, profeta e legislador hebreu Sa-
muel. Tais textos não serão de cunho teológico ou doutrinário (embora tais 
aspectos não sejam desprezados), mas a preponderância é a abordagem de 
situações relativas à vida de uma pessoa e suas relações consigo, com os 
outros e com Deus.
 Seu nome vem do hebraico e tem significado muito positivo (“Han-
na”), ou seja, ‘graça’. Ela era esposa de um homem que a amava profunda-
mente, embora fosse bígamo (possibilidade existente naquele momento e 
contexto em Israel). Essa posição não a colocava em situação de angústia 
ou tristeza, pois seu esposo a privilegiava com porções dobradas em rela-
ção à outra esposa, e o texto diz o motivo: “porque ele a amava” (1:5). Mas, 
apesar de amada por seu marido, Ana se via em uma situação de “desana”, 
ou seja, “desgraça”; não podia gerar filhos, era estéril. Tal fato a angustiava, 
mesmo quando seu marido lhe afirmava: “Não te sou eu melhor do que dez 
filhos?” (1:8).
 Sofria Ana, por sua condição estéril, a afronta e zombaria da outra 
esposa, posto que esta se via minorada naquela relação conjugal e o texto 
registra: “A sua rival a provocava excessivamente para a irritar” (1:6); “a 
outra a irritava” (1:7).
 De fato, sua existência era cercada de contrastes, embora sendo “Graça”, 
parecia não ter muita “graça”; mesmo que amada, se sentia preterida; ainda 
que bem tratada e protegida, seu sentimento era de profundo abandono e 
escassez. Tal estrada a levava ao risco sério e profundo de ansiedade e de-
pressão, pois ela já “chorava e não comia.” (1:7).
 Situações ambíguas como estas não são incomuns a muitas pes-
soas. Conflitos de real profundidade que atingem o ser e a profundeza da 
alma. Não é fácil o enfrentamento de tal situação. Mas, em lugar de focar 
e fixar-se naquilo que é negativo, ruim ou mal, procure perceber o bem, o 
positivo e o bom ao seu redor. Quão grandes são os privilégios e manifesta-
ções da graça de Deus à sua volta. Não perca isso de vista. Mesmo que haja 
nuvens densas, nossos olhos são iluminados constantemente pelo “Sol da 
Justiça”, Cristo Jesus nosso Senhor, que “sempre nos conduz em triunfo” (2 
Co. 2:14). Não é ufania humana; é graça de Deus. Aleluia.
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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


