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Acontece hoje
Batismo e Profissão de Fé
Por ocasião do culto matutino, haverá a cerimônia de 
batismo e profissão de fé, dos alunos que cursaram a 
classe de catecúmenos este ano. 

Motivos de Gratidão e Oração
Hoje, no decorrer do culto matutino, teremos um 
momento especial de gratidão quando Lucas  e Vera 
Lima virão render graças ao Senhor, pelos seus 30 
anos de abençoada união conjugal,  e Everson e Zinah 
Rosa Fernandes completam suas Bodas de Ouro,  50 
anos de abençoada união conjugal debaixo da Graça 
de Deus. 

Assembleia Geral Extraordinária
A Igreja está convocada para se reunir em assembleia 
extraordinária, HOJE, em 1ª convocação às 10:15, 
para eleição 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.

Classe de Jovens
Tema: Fé e Trabalho
O mercado de trabalho está cada vez mais competiti-
vo e inseguro, as pessoas muitas vezes tem questio-
namentos perturbadores:
 “Por que estou fazendo este trabalho?”
 “Como faço pra integrar minha fé ao meu trabalho?”
“Como usar minhas habilidades em uma vocação que 
tenha sentido e propósito?”
“Posso manter-me fiel a meus valores e ainda assim 
crescer profissionalmente?”
“Como fazer as difíceis escolhas que devem ser fei-
tas ao longo de uma carreira de sucesso?”
Neste semestre utilizaremos como base, o livro 
“Como integrar Fé e Trabalho”, escrito Por Tim Kel-
ler e Kath Alsdorf, que nos ajudarão a responder as 
questões acima.  Vamos juntos?
Profs.: Amauri Machado, Eleusis Bruder Di Creddo, 
Rev. Gustavo Bacha, Ruy Ferreira 

Classes de Adultos 
Tema: Abençoando Famílias
“Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e espe-
cialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e 
é pior que o descrente.” (1 Tm. 5.8)
A proposta de nossa classe é promovermos a discus-
são bíblica de temas relevantes do cotidiano e dos 
problemas que afligem as famílias, propondo solu-
ções bíblicas e práticas para as questões e conflitos 
familiares que nos impedem de desfrutarmos das 
bênçãos, do amor e da comunhão familiar, cujos pla-

nos estão inseridos no projeto original de Deus para 
cada família, expresso no texto de Gn. 2.24-25.
Profs.: Herbert e Daisy Vaz de Lima, Oswaldo e Rute 
Boccia, Douglas e Cynthia Luz

Tema: As Batalhas Nossas de Cada Dia 
Nesse estudo abordaremos os seguintes pontos:
• As Batalhas na Bíblia, conflitos militares e religiosos 
que determinaram a história da humanidade.
• Como devemos nos preparar para enfrentar as Ba-
talhas que ocorrem diariamente em nossas vidas. 
• As lutas do povo cristão ao longo da história da 
igreja, desde a igreja primitiva até a igreja atual.
Profs.: Pb. Luiz Eduardo Machado, Daniel Luiz Ma-
chado e Rev. Alderi Matos

Tema: Deus em primeiro lugar. Trabalhar duro. Aju-
dar os outros.
“Amarás o Senhor, teu DEUS, de todo o teu cora-
ção, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de 
todo o teu entendimento; e: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo” (Lucas 10: 27). Teoricamente pare-
cem óbvias cada uma dessas afirmações do Senhor  
Jesus, e por isso mesmo sem sentido que sejam es-
tudadas na Escola Bíblica Dominical. Entretanto, 
responda: O que tem sido para você colocar Deus 
em primeiro lugar? Você tem trabalhado duro e no 
limite de suas forças? E quanto a ajudar constan-
temente os outros? Segundo a descrição de Lucas,  
o Senhor Jesus recomendou ao intérprete da lei:  
“vai e procede tu de igual modo”. Venha conosco 
transformar teoria em prática “para que não se ex-
travie o que é manco, antes seja curado” (Hebreus 
12: 13). Profs.: Douglas Oliveira e Wanderley Bernardo

Tema: Judaísmo
Ementa: Os assuntos serão tratados com vista a 
oferecer uma percepção básica sobre a manifes-
tação religiosa judaica, estimulando os alunos a 
aprofundarem a pesquisa e o conhecimento sobre o 
assunto. Conteúdo: a) Introdução geral; b) Origem; 
c) Desenvolvimento; d) distinção e ramos e) festas; 
f) cerimônias; g) literatura; h) Doutrinas; i) ética;  
j) glossário. Prof.: Rev. Paulo Delage - Templo

Tema: Desertos da nossa história
Em nossa cultura, desertos são normalmente perce-
bidos como um tempo árido, difícil e desagradável. 
Eles são caracterizados como um momento da vida 
em que fomos “jogados” para ele, sem que fosse por 
nosso desejo ou intenção e, muitas vezes, sem pre-
paro para enfrentá-los. Porém, dentro do contexto 
das Escrituras Sagradas, o entendimento é outro. O 
deserto é lugar de aprendizado, cuidado, lapidação, 
confiança e exercício da dependência de Deus. Que 



das as terças-feiras às 13:00.
● Reunião de Oração: 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, às 20h, serão intercala-
dos entre os pastores  da IPVM, participe!!

UCP (crianças até 12 anos)  
Encontros aos sábados das 10:00 às 12:00. 

UPA (adolescentes)
Reunião aos sábados, das 14:00 às 18:00. 

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. 

Geração de Ouro
Nova programação agendada para o dia 18/08 às 
15:00, “Tarde do Petisco” e hamburger artesanal 
preparado pelo Rev. Gustavo. Os convites à venda 
no Cantinho Cultural. 

GEA (grupo para solteiros, descasados e viúvos)
Reunião no próximo sábado, dia 11 às 19:30 na 
IPVM. A palestrante será Roseli Caldas abordando 
o tema: Levando a vida ou Curtindo a vida? E ainda 
teremos a participação musical do Elocir e a Maria 
Ângela no louvor.

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 tem-
po 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 rochas-
posito@gmail.com
· Aderbal da Nathalia: 95025 5507; e e-mail: aderbal.
andrada@uol.com.br

Avisos
Dia do Presbítero
No dia 05 de agosto, hoje, é comemorado o dia do 
Presbítero. A IPVM parabeniza a todos os irmãos 
que compõem o Conselho da Igreja e aos que es

tal caminhar conosco neste semestre pelos desertos 
da nossa história? Profs.: Rev. Gustavo Bacha, Wagner 
Oliveira, Eleusis Bruder Di Creddo e Wanda A. Di Creddo

Classe de Catecúmenos
O objetivo desse curso é instruir devidamente candida-
tos à pública profissão de fé. Serão abordadas as prin-
cipais doutrinas do Cristianismo, bem como os deveres 
e privilégios que terão como membros de uma igreja 
reformada presbiteriana. Serão orientados no sentido 
de viver uma vida cristã, de progresso espiritual, de 
consagração ao trabalho – de viver, afinal, o Evangelho 
ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. O público alvo 
é todo aquele que, pela fé, já aceitou Jesus Cristo como 
seu único Senhor e Salvador, mas que ainda não O pro-
fessou (ou confessou) publicamente perante a igreja, 
mas que agora, de modo espontâneo, deseja fazê-lo. 
Estudaremos os seguintes tópicos: as Escrituras Sa-
gradas, Deus, homem, pecado, o plano da salvação, 
igreja, história da igreja, IPB, sacramentos, dízimos e 
ofertas, ressurreição/volta de Cristo.
Prof.: Pb. Hothir Marques

Classe de Boas Vindas a Visitantes
Uma classe dedicada à recepção e acolhimento do  
visitante, onde o objetivo é conhecer e ouvi-lo, dando  
a ele a oportunidade de se manifestar e, então, desen-
volver o tema da aula de acordo com a necessidade 
identificada. Profs.: Cássio Bellato, Silas Anchieta, Mi-
riam Arkie

Participe
Junta Diaconal
Reunião Ordinária está marcada para amanhã, dia 06, 
às 19:30 na sala do Conselho.

Conselho Missionário
Amanhã, dia 06, teremos reunião às 19:00 no gabinete 
pastoral.

Jejum e oração
Participe nesta terça-feira, juntamente com a igreja, 
deste tempo reservado para jejuar e orar.  

Reunião de oração
Acontece todas as terças-feiras às 12:00, no salão Isaac 
de Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
● Plenária: Amanhã dia 06, segunda-feira, às 15:00 
com a presença do casal missionário Maurício e Ana.   
Participe!
● Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontece to-



tão em disponibilidade. Que o Senhor Jesus continue 
a guiá-los e a dar-lhes sabedoria na direção da Igreja.

Convite
A SAF da IP Monte Sião, convida os irmãos para a fes-
ta das Nações que será realizada no dia 18 a partir das 
11:00. Renda direcionada para missões.

Acampamento da Família
Já está chegando! Acontecerá no mês que vem no fe-
riado da Independência do Brasil, do dia 06, (chegada 
no Recanto a partir das 19:00) até o dia 09, (retorno 
para São Paulo a partir das 14:00). 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 ao lado 
do Cantinho Cultural. 

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do 
Catecismo Maior.
108. Quais são os deveres exigidos no segundo 
mandamento? Os deveres exigidos no segundo man-
damento são - o receber, observar e guardar, puros 
e inalterados, todo o culto e todas as ordenanças re-
ligiosas que Deus instituiu na sua Palavra, especial-
mente a oração e ações de graças em nome de Cristo; 
a leitura, a prédica, e o ouvir da Palavra; a adminis-
tração e a recepção dos sacramentos; o governo e a 
disciplina da igreja; o ministério e a sua manutenção; 
o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os 
votos a Ele; bem como o desaprovar, detestar e opor-
-nos a todo o culto falso, e, segundo a posição e voca-
ção de um, o remover tal culto e todos os símbolos de 
idolatria. Dt 32.43; Mt 28.20; 1Tm 6.13-14; Fl 4.6; Ef 
5.20; Dt 17.18-19; At 15.21; 2Tm 4.2; At 10.33; Mt 28.19 
e 16.18 e 18.15-17; 1Co 12.28; Ef 4.11-12; 1Tm 5.17, 18; 
Jl 2.12; 1Co 7.5; Dt 6.13; Sl 76.11; At 17.16-17; Sl 16.4; 
Dt 7.5; Is 30.22.
  
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, Mª 
da Glória Homem de Melo, Silas de Oliveira Baptista, 
Vera Machado e Marisa Barros.

Aniversariantes da semana

Hoje Maria Martha Lima
 Theodora Vitale Negrão
 Lucila Pereira Alexandre Ferreira
 Flávia Peotta Zanini

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Sícoli
PRESBÍTEROS: Eleusis e João Baptista 
LOUVOR MUSICAL: Grupo 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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Wanderley e Hothir
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué Jr., 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo (Quarta-feira, 
15.08- J.Batista)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Alexandre e Luiz Eduardo 
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

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

 Taciana Rodrigues de A. Ribeiro
6 Arthur de Souza Rossatti
 Tiago Alecio de Lima Santilli
 Caio Rezende Vilela
7 Guilherme Schanner e Silva
8 Maria Aparecida Soares Lopes
 Guilherme Isaac Silveira
9 Marcelo Oliveira Fontes
 Maria Aparecida Temerloglou
10 Priscila Tesini  Brasil  Bueno
 Fernanda Cristina Lira
11 Ângela Neno Cecilio Maciel
 Caroline Amanda de Lima
 Haraldo Ribeiro Carpinetti
 Juliana Alves Carneiro Botaro



“Com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente”  
(I Sm. 1: 10)

 No texto apontado podemos encontrar Ana em momento de pro-
funda angústia e aflição interior. Ela já não vinha comendo (v.8), chorava 
(v.8) e estava depressiva (v.8). Encontrava-se agora no lugar de adoração e 
sacrifício em Silo (onde se achava a “Arca da Aliança”), com o propósito de 
cumprir as determinações de Deus.
 Podemos vê-la assumindo a postura correta em relação a seu dra-
ma pessoal de esterilidade, ou seja, “com amargura de alma, orou ao Se-
nhor”. Ela colocou (lançou) diante do Senhor todo seu problema, toda sua 
angústia, toda sua aflição. Deve-se notar que “amargura de alma” aqui não 
se trata de revolta, mas de aflição, angústia e tristeza por sua condição. 
Não era apenas uma oração “formal”, mas expressão de sua alma aflita. 
Precisamos aprender a viver tal forma de relação com Deus. Coração “ras-
gado” diante DEle, sem véu, formalidade ou subterfúgios; apenas derra-
mamento e, sem receio, “choro abundante”.
 No verso 12 vemos que “demorando-se ela no orar perante o Se-
nhor”, aponta outro aspecto de tal relação com Deus, ou seja, investimento 
de tempo diante do Senhor. Não era algo ao estilo “fast food”, mas envol-
veu empenho de boa parcela de tempo na presença do Senhor.  Há neces-
sidade de resgatarmos esse tipo de postura e empregarmos tempo diante 
de Deus em oração, pelo menos na mesma proporção que gastamos ma-
lhando na academia, “passeando no facebook” ou internet, para não falar 
em outras atividades não essenciais que nos roubam o tempo precioso de 
nosso dia e noite.
  Ana enfrentava determinado problema complexo e sério. Derra-
mou-se em oração perante o Senhor e Nele esperou. Seja tal exemplo, para 
nós, motivo de ânimo, a fim de procedermos do modo igual, confiando em 
Jesus e depositando Nele nossa esperança. Sejam sobre nós a graça e a 
misericórdia do Senhor Jesus.
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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


