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Acontece hoje
Escola Bíblica
Neste domingo teremos uma aula em conjunto no 
salão social às 11:00, ministrada pelo diác. Wagner 
Oliveira, abordando o tema: Cuidado com o que 
fala. 

Participe
Reunião de oração
Participe conosco todas as terças-feiras às 12:00, 
no salão Isaac de Mesquita, na intercessão por nos-
sa igreja, país, enfermos, eleições, etc.  Junte a nós 
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.

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)  
No próximo sábado, a UCP, retornará suas ativida-
des para um segundo semestre cheio de surpresas 
e alegrias, sempre na presença do Sr. Jesus!! Será 
o Reencontro da Temporada de Inverno do Recan-
to para as crianças que foram nas turmas P e M. 
Pais tragam seus filhos, vamos juntos aprender de 
Jesus. Os encontros acontecem todos os sábados 
das 10:00 às 12:00.
 
UPA (adolescentes)
Terminado o período de férias, retomaremos nos-
sas atividades e programações no próximo sábado, 
dia 04 a partir das 14:00, com nosso tradicional Re-
encontro de Temporada. Convide amigos para esta 
tarde de muita comunhão com Deus e uns com os 
outros!  

UMP (jovens)
Retornaremos com as atividades no dia 04/08.  
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 
Local: IPVM (Casa 40)

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

Geração de Ouro
Já temos outra programação agendada para o próxi-
mo mês, dia 18 às 15:00. “Tarde do Petisco” e ham-
búrgueres artesanais preparado pelo Rev. Gustavo. 
Os convites já estão à venda 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: (11) 95025 5507; e e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

Avisos
Assembleia Geral Extraordinária
No próximo domingo dia 05 de agosto, a Igreja está 
convocada para se reunir em assembleia extraor



de do valor; e 13 anos em diante pagarão R$ 
210,00. Inscrições e mais informações ao lado 
do Cantinho Cultural. 

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo 
Maior. 107. Qual é o segundo mandamento? 
O segundo mandamento é: “Não farás para tí 
imagem de escultura, nem figura alguma de 
tudo o que há em cima no céu, e do que há em-
baixo na terra; nem de coisas que haja debaixo 
da terra. Não as adorarás nem lhe dará culto, 
porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte 
e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos 
filhos até a terceira e quarta geração daqueles 
que me aborrecem e que usa de misericórdia 
até mil gerações com aqueles que me amam 
e que guardam os meus preceitos.” Êx 20.4-6.

Expediente pastoral
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), 
ou deseje apenas conversar com o pastor li-
gue 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.
 
Boletim por e-mail
Solicite este serviço enviando uma mensagem 
para (secretaria@ipvm.org.br).

Cultos na internet
Para os cultos ao vivo acesse o endereço: www.
ipvm.tv.br e para os cultos gravados acesse 
http://ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/
 
Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no 
Cantinho Cultural.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados, 
fracos ou doentes em nossas orações: Cássia 
de Castor Luide, Mira Lemes, Marlene Caruso, 
Jahel Valim, Mª da Glória Homem de Melo e Si-
las de Oliveira Baptista.

dinária, em 1ª convocação às 10:15, para elei-
ção de 01 presbítero, em face do vencimento do 
mandato do Pb. Hothir. Não havendo quorum, 
em segunda convocação no dia 19 de agosto, no 
mesmo horário.

Novidade
A IPVM agora está divulgando suas principais 
atividades também no Instagram. Não deixe de 
curtir e acompanhar nossa nova página: https://
www.instagram.com/ipvilamariana/ ou @ipvila-
mariana

Curso de Informática
O Curso terá início nesta quarta-feira, dia 01 
das 14:00 às 15:30 para o Curso de Iniciantes.  
O curso de Excel começará das 15:45 às 17:15. 
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.

Supremo Concílio da IPB
A reunião do Supremo Concílio da IPB encerrou-
-se ontem em Águas de Lindoia. Durante toda a 
semana mais de mil pastores e presbíteros dis-
cutiram vários assuntos e votaram várias maté-
rias sobre a vida da IPB. Que os resultados sejam 
produtivos, frutíferos e para a glória de Deus.

Coro Geral IPVM
Agradecemos os irmãos que se dispuseram a 
cantar no Coro Geral no domingo passado pre-
senteando a igreja com lindos momentos de lou-
vor e adoração.

Acampamento da Família
Nosso Acampamento da Família deste ano acon-
tecerá no feriado da Independência do Brasil, do 
dia 06 de setembro, quinta-feira (com chegada 
no Recanto a partir das 19:00) até o dia 09, do-
mingo (com retorno para São Paulo a partir das 
14:00). 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 meta-



Aniversariantes da semana

Hoje Paulo Roberto de Oliveira Calçada
 Maria Zilma Dantas Lins Silva
 Cilas Souza Fontes
30 Jorge Luiz de Oliveira Carvalho
 Maria Helena Temerloglou de Abreu
 Ivone Navarro Seidl
 Giddalthy de Oliveira Gomes Júnior
31 Wendel Jordan Pinho Eugenio
 Maria Cristina Grohmann Luiz
1/08 Berenice Gondim da Silva
 Daniel da Mata Rezende
2 Zinah Rosa Peixoto Fernandes
 Flavio Andrade de Almeida
 Ana Maria Itezerotti
 Juan José Martin Merino
 Vera Lúcia Gouvea Souto
 Reinaldo Massis
 Teresinha dos Santos Naccarato
3 Valeria Soares da Silva
 João Pedro Fiuza de Bragança
 José Ferreira Junior
4 Renan Parabre Santos de Abreu
 Victor Parabre Santos de Abreu
 João Vitor Vasques de Souza
 Patrícia de Jesus Rosalem
 Sarah Gabriela de Moura Vanderley

Escalas
HOJE
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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Eleusis e João Baptista

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

LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Lincoln, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 
08.08- Gustavo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, 
Everson, Petrilli, Hothir, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM

Anotações



   “Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração 
triste?”

 O texto transcrito acima se encontra em I Samuel 1: 8 e continua 
a registrar a situação ligada à vida de Ana (mãe de Samuel) em seu drama 
pessoal em relação à sua condição de mulher estéril.
 Ana desfrutava de certa estrutura de vida estável e tranquila, sendo 
amada por seu esposo, embora não gerasse filhos. Tudo deveria indicar que 
ela não poderia se sentir triste ou desafortunada, mas, ao contrário, muito 
agraciada. No entanto, aspectos emocionais são muito fortes e as pressões 
nos levam a certo de tipo de postura aparentemente sem sentido ou sem 
justificativa. Portanto, a tristeza, a frustração e cobrança (por outros e por 
nós mesmos) nos podem lançar em profundo abismo. Foi o que se deu com 
Ana. Tristeza, abatimento, depressão. Chorava, não comia e tristeza de co-
ração. Mesmo com a tentativa de seu esposo em ajudá-la, tudo parecia sem 
sentido.  
 Muitas vezes sofremos tais períodos em nossa vida. As coisas pa-
recem não dar certo, temos a impressão de que tudo conspira contra nós. 
As pessoas parecem não entender nosso drama e conflito, nossa angústia e 
sofrimento, e perguntas como as feitas a Ana soam quais alfinetes em nos-
sa alma, fazendo crescer nosso sentimento de abatimento. Não se tratava 
de mera “pirraça” de criança por não ter algum objeto fruto de seu desejo 
mesquinho. Seu drama era real, verdadeiro, profundo. 
 O texto nos informa que Ana “subia à casa do Senhor” (7) para ado-
ração ao Senhor, mas tal atitude (embora positiva) não era suficiente para 
resolver sua situação e recompor sua estrutura interior. Por vezes pensa-
mos que tais posturas são suficientes (ir ao templo, participar do culto, etc) 
para solução de nosso problema, mas não são. Embora sejam boas, positi-
vas e necessárias, precisamos de outro tipo de suporte e apoio, de socorro, 
ajuda e amparo de caráter ‘profissional’. 
 Não desista. Deus tem para você a graça da vitória. Busque ajuda, 
procure socorro e não deixe de olhar para Jesus “autor e consumador de 
nossa fé” (Hb.12:2), por meio de quem “nós temos a vitória” (I Co.15:57). 
Bendito seja o Senhor.
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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
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QUA
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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


