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Acontece hoje
Escola Bíblica
Reiniciamos as atividades normais com as clas-
ses regulares. Esta é uma oportunidade para você 
aprender mais sobre a Palavra de Deus e como ela 
sempre se aplica à nossa vida e ao nosso cotidiano.

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

SAF – sociedade de senhoras
• Reunião Departamental: Na próxima quarta-fei-
ra, às 15:00, teremos a Reunião Departamental 
conjunta com o tema Missões. A preletora será Sa-
tie Júlia Mita, missionária da APEC. Participe!
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem 
todas as terças-feiras às 13:00.
• Reunião de Oração: é realizada às 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 acontecem às 20:00 no 
salão social. Participe!

UCP (crianças até 12 anos)  
Pais tragam seus filhos, e venham também partici-
par na elaboração do nosso projeto. Vamos juntos 
aprender de Jesus! Todos os sábados das 10:00 às 
12:00. Até lá!!

UPA (adolescentes)
Você não pode perder nossos encontros. Eles 
acontecem todos os sábados, das 14:00 às 18:00. 
Venha e traga seus amigos!  

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as pro-
gramações da mocidade! 
11, 18 e 25/08: Série: “Crossfit - tome sua cruz” - 
Pr. Gustavo Bacha e Sem. Bruno Carvalho.  Siga 
nossas redes sociais para não perder nenhuma no-
vidade!
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)

Geração de Ouro
Último domingo para adquirir seu convite! Nossa 
programação será no próximo sábado às 15:00, 
com o  tema: “Tarde do Petisco” incluindo o ham-
búrguer artesanal preparado pelo Rev. Gustavo. 
Convites no Cantinho Cultural.

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
 
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 ro-
chasposito@gmail.com
· Aderbal da Nathalia: 95025 5507; e e-mail: ader-
bal.andrada@uol.com.br

Reunião da equipe do ECC IPVM
Serão realizadas nas SEGUNDAS FEIRAS às 20:30, 
na IPVM, em 13.08 (amanhã); 27.08 e 10.09. O ca-
sal que já fez  qualquer ECC é nosso convidado 
para participar da equipe.
Inscrições da equipe com 
• Renato da Angela: Tel.: 94714-1218; 
 e-mail:renatojesusvasconcellos@gmail.com
• Aderbal da Nathalia: Tel.: 95025 5507; e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

Agenda
Registramos a participação do Coro IPVM e da Or-
questra IPVM, no último domingo pela manhã, na 
Ig. Presb. de Moema, amada filha da IPVM. Lou



O Rev. Ericson é o pastor auxiliar da 1ª Ig. Pb de 
Goiânia. Enquanto se preparava para sair em mis-
são na Guatemala em 2020, recebeu o convite para 
substituir o Rev. Augustus Nicodemus como pas-
tor titular da mesma igreja a partir de 2019. É um 
ministro dedicado ao seu trabalho, especialista em 
Teologia Exegética do Novo Testamento pelo Centro 
Presbiteriano de Pós Graduação Andrew Jumper e 
escreveu oito livros com ênfase nas áreas de família, 
missões e discipulado.

2) A Federação de SAFs do Presbitério Sudeste Pau-
listano, convida os irmãos para a Festa das Nações 
que será realizada no dia 18 a partir das 11:00 na I.P.
Monte Sião - Rua Março Palmezzano, 336 - America-
nópolis. A arrecadação será revertida para Missões.

3) No dia 01/09 a IPVM sediará o 2º Encontro de 
Orquestras Presbiterianas de São Paulo. Será um 
encontro especial de 7 orquestras visando o forta-
lecimento do trabalho musical nas igrejas, além da 
comunhão com os irmãos e o louvor ao nosso Deus. 
A primeira parte do evento, às 9h, será direcionada 
aos músicos e contará com um workshop especial 
e um momento de ensaio. Às 12h, haverá uma par-
te aberta ao público, com apresentação de músicas 
cristãs dirigidas por mais de 100 instrumentistas. 
Reserve esse sábado em sua agenda e venha adorar 
ao nosso Deus conosco!

Novidades
1) A partir desta sexta-feira, dia 17 às 19:00, teremos 
vôlei na nossa quadra. Venha participar conosco 
deste momento de confraternização.

2) Grupos familiares
A IPVM está organizando pequenos grupos nos lares 
das famílias da Igreja. Cada grupo conta com um ca-
sal atuando como facilitador. É uma excelente opor-
tunidade de crescer na graça de Deus e fortalecer o 
vínculo com os irmãos. Venha participar! 

Os grupos são divididos da seguinte forma:
• Famílias sem filhos – Thales e Fernanda
• Famílias com crianças – Diác. Cleber e Kelen
• Famílias com adolescentes – Diác. Charles e  
Simone
• Famílias com jovens – Diác. Sergio e Marisa
• Famílias com jovens casados (dois grupos) – Gil-
berto e Nafum e Everardo e Laura
Para mais informações, procure pelo presbítero 
Amauri Machado.

vamos a Deus pela vida de cada coralista e instru-
mentista que levou lindamente a mensagem da 
cruz àquela igreja, por meio da reapresentação da 
cantata de ressurreição. A Deus toda glória! 

Avisos
Eleição de Presbíteros
A Igreja está convocada para se reunir em assem-
bleia extraordinária, 2ª convocação, no dia 19 de 
agosto às 10:15, para eleição de 01 presbítero, em 
face do vencimento do mandato do Pb. Hothir. 

Eleição de Diáconos
A Igreja está convocada para se reunir em Assem-
bleia Extraordinária para eleição de 06 diáconos, 
em face do vencimento do mandato dos diáconos: 
Eduardo Luiz, Giddalthy e Palombarini; e 03 vagas 
que estão em aberto. A 1ª Convocação será realiza-
da no dia 02 de setembro e, não havendo quorum, 
em segunda convocação no dia 16 de setembro, 
ambas às 10:15.  

Indicação de nomes
Poderão ser feitas até o dia 19 de AGOSTO.

Convites
1) Conferência Sobre Discipulado Bíblico
Palestrante: Rev. Ericson L. Martins 
Data: 25 de agosto – sábado, das 8:00 às 17:00
Local: IPVM
Inscrições Gratuitas: Acesse o link abaixo e faça a 
sua Inscrição (clicar no botão “register”): https://
www.eventbrite.com.br/e/conferencia-discipula-
do-biblico-tickets-48281860344

O curso será dividido em duas etapas;
1ª- Aspectos teórico: das 8h às 12h:
• Recepção e Coffe breack 
• Pressupostos bíblicos
• Princípios fundamentais do discipulado
• Dificuldades na ausência de discipulado

Almoço incluso na IPVM das 12:30 as 13:30 horas

2ª- Aspectos práticos: das 14h às 17h:
• Pequenos grupos
• Metodologia adotada
• Administração do tempo
• Evangelização por relacionamento
• Estratégias de crescimento



Acampamento da Família
Nosso Acampamento da Família deste ano já está 
chegando! Acontecerá no mês que vem, no feriado da 
Independência do Brasil, do dia 06, quinta-feira (com 
chegada no Recanto a partir das 19:00) até o dia 09, 
domingo (com 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 paga-
rão R$ 210,00. Garanta já com o Dc. Cléber tua inscri-
ção e de toda tua família! 

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do 
Catecismo Maior. 109. Quais são os pecados proibi-
dos no segundo mandamento? Os pecados proibidos 
no segundo mandamento são - o estabelecer, acon-
selhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira 
qualquer culto religioso não instituído por Deus; o fa-
zer qualquer imagem de Deus, de todas e quaisquer 
das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer 
exteriormente em qualquer forma de imagem ou se-
melhança de criatura alguma; toda a adoração dela, ou 
de Deus nela ou por meio dela; o fazer qualquer ima-
gem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço 
a eles pertecentes; todas as invensões superticiosas, 
corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou ti-
rando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, 
quer recebidas por tradição de outros, embora sob o 
título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa 
intenção, ou por qualquer outro pretexto; a simonia, o 
sacrilégio; toda a negligência, desprezo, impedimento 
e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. 
Nm 15.39; Dt 13.6-8; Os 5.11; Mq 6.16; 1Re 11.33 e 
12.23; Dt 12.30-32 e 4.15-16; At 17.29; Rm 1.21-23, 25; 
Gl 4.8; Êx 32.5, 8; 1Re 18.26-28; At 17.22; Cl 2.21-23; Ml 
1.7-8, 14; Dt 4.2; Sl 104.39; Mt 15.9; 1Pe 1.8; Jr 44.17; 
Is 55.3-5; Gl 1.13-14; 1Sm 13.12 e 15.21; At 8.18-19; Rm 
2.22; Ml 3.8 e 1.7, 13; Mt 22.5 e 23.13; At 13.45.
 
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 Eliezer Silveira.

Aniversariantes da semana

Hoje Gilda Mazeika de Oliveira
13 Vera Trindade Trench Valim
 Eleusis Bruder Di Creddo

Escalas
HOJE
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. Yon Morato
PRESBÍTEROS: Alexandre e Luiz Eduardo 
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Aderbal, Amauri, Angelo Claus, 
Everson, João Baptista, Eleusis, Luiz Eduardo, 
Petrilli e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares 
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, 
Márcio, Saulo e William  (Quarta-feira, 22.08- 
Josué)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha 
LOUVOR MUSICAL: Coro Jovem e Orquestra 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

 Renato Jesus de Vasconcelos
 Daniel Alkimin Azevedo
 Elvis Oliveira Gabriel
 Gabriel Alkimin Azevedo
14 Felipe Miranda Salgado
15 Antonio do Nascimento Pereira
 Orlando Cintra
 Roberto Coligny Lins E Silva
 Joel Pacheco Salum
16 Maria Virgínia Meza Gutierrez
 Matheus Di Loreto Sanchez Sella
17 Alessandro S. Segalla
 Célia Regina De Almeida Amorim
 Frederico Lopes de Farias Perillo
18 Cecília Gomes da Rocha F. Pereira



Provérbios 4.1-4

 O texto acima relata as lembranças do escritor de Provérbios a cerca da 
convivência com seu pai, no verso 4 ele diz assim: “então, ele me ensinava e me 
dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras; guarda os meus mandamentos e 
vive.”
 Você ouve ou ouvia os conselhos do seu pai? Eu sei que esta pergunta en-
volve uma série de possibilidades para encontrarmos a resposta sensata e bíblica. 
Uma vez que seu pai não seja cristão e possua uma visão do mundo diferente da 
orientada pela escritura, a resposta mais sensata seja “NÃO”, os conselhos dele a 
cerca de relacionamento com pessoas, trabalho e Deus não estão alinhados com a 
sabedoria da Escritura e você faz bem em priorizar os conselhos bíblicos aos conse-
lhos contrários a escritura. Contudo o pressuposto aqui é o de Salomão, que possui 
um pai temente a Deus. Neste caso o que um pai, que é discípulo de Jesus, gostaria 
de ganhar?
 Ver seus conselhos encontrarem espaço no coração de seus filhos. Isso 
definitivamente é o melhor presente que você pode dar a ele. De que maneira posso 
fazer isso?
 Primeiro, retenha as palavras no seu coração. O coração é um espaço 
muito disputado em todas as fases do desenvolvimento humano, na infância por 
desenhos e presentes, na adolescência por descobertas e prazeres, na fase adulta 
por aceitação e realização. Ouça com atenção os conselhos dos seus pais, o quanto 
antes isso acontecer, maior lugar de destaque ele terá em seu coração e na sua vida.
 Segundo, guarde os mandamentos. A palavra hebraica usada para guardar 
é Shamar, ela indica o sentido de proteger, manter vigilância. Ao longo da sua vida, 
não se esqueça das coisas que ouviu, daquilo que você reteve. Com o passar do 
tempo não negocie os valores de Jesus que você foi ensinado. Seja um influenciador 
real ou digital dos ensinamentos que o transformaram num discípulo ou discípula 
de Cristo.
 Por fim, vivam os conselhos. O que muda a história de pessoas não são 
informações, são atitudes. Tudo que você ouviu, tudo que você guardou, precisa 
ser vivenciado. Conhecer e praticar estão relacionados à prudência e sabedoria na 
Escritura. As palavras de Jesus refletem isso: “Aquele que tem meus mandamentos 
e os guarda, esse é o que me ama.” Jo 14.21.
 Seu papai está vivo? Aproveite para desfrutar da sua presença e conse-
lhos. Seu papai já partiu? Viva e dê aos seus filhos e amigos, o exemplo que você 
recebeu honrando-o. Isso é um bom presente para dar aos pais.

                                                                                                       RV. GUSTAVO BACHA
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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


