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Acontece hoje
Boas-vindas
Saudamos com muita alegria a presença do Rev. Mar-
celo Gomes, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim 
América, da cidade de Santa Bárbara do Oeste - SP, 
que está acompanhado da sua esposa e filhinho. On-
tem ele esteve falando para os nossos jovens e hoje 
nos conduzirá na reflexão da Palavra de Deus nos cul-
tos matutino e vespertino. Registramos nossa gratidão 
pela participação deste irmão em Cristo e rogamos as 
bênçãos de Deus sobre sua vida, família e ministério.

Eucaristia
Participemos, hoje pela manhã, deste sacramento tão 
importante para o Corpo de Cristo.
 
Assembleia geral extraordinária
Hoje pela manhã, a Igreja está convocada para se reu-
nir em assembleia extraordinária, 2ª convocação às 
10:30, para eleição de 01 presbítero, em face do venci-
mento do mandato do Pb. Hothir. 

Escola Bíblica
Esta é uma oportunidade para você aprender mais 
sobre a Palavra de Deus e como muitas vezes ele se 
aplica à nossa vida e ao nosso cotidiano. As aulas são 
iniciadas às 11:00.

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

SAF – sociedade de senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem to-
das as terças-feiras às 13:00.
*Precisamos de doações de roupas e sapatos de ho-
mens.
• Bazar do celeiro: dia 21 das 13:00 às 17:00. É aberto a 
todos os membros da igreja. Venha conhecer.
• Reunião de Oração: é realizada as quartas-feiras às 
15:00.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são realiza-
dos nas segundas às 14:30.

Estudo bíblico
Os estudos de quarta-feira acontecem às 20:00 no sa-
lão social. Participe!

UCP (crianças até 12 anos)  
Pais tragam seus filhos, e venham também participar 

na elaboração do nosso projeto. Estamos prepa-
rando muitas surpresas para os pequeninos. Vamos 
juntos aprender de Jesus! Todos os sábados das 
10:00 às 12:00. Até lá!!

UPA (adolescentes)
No próximo sábado, dia 25, participaremos da Con-
ferência sobre Discipulado Bíblico na IPVM.

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
25/08: Série: “Crossfit - tome sua cruz” - Pr. Gusta-
vo Bacha e Sem. Bruno Carvalho. 
01/09: UMP participa do Tem Pizza.  Siga nossas 
redes sociais para não perder nenhuma novidade! 
Facebook: @ipvmump e Instagram: @umpipvm

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

Avisos
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: 
Charles, Eduardo Luiz, Giddalthy e Palombarini; 
e 02 vagas que estão em aberto. A 1ª Convocação 
será realizada no dia 02 de setembro e, não havendo 
quorum, em segunda convocação no dia 16 de se-
tembro, ambas às 10:15.  

Indicação de nomes serão aceitas até HOJE!

Reunião do Conselho
 O Conselho da Igreja está convocado para se reunir 
nesta terça-feira, dia 21, às 19:00 para a reunião de 
oração e às 20:00 para a reunião administrativa.



Não dá para ficar de fora! Outras igrejas foram convi-
dadas, não deixe para última hora!  
Investimento: R$ 330,00 em 3x.

• Bolsa para acampamento: Participe ajudando jovens 
a estarem no acampamento. Se você pode ajudar pro-
cure o Pb. Ruy ou a Tesouraria informando que se tra-
ta de bolsa para os jovens.

• Guarde estas datas:  
- 01 de setembro - TemPizza na quadra. Evento que já 
faz parte da programação da Família IPVM.
- 06 de outubro - Pic Nic de comemoração dos 40 
anos do Recanto - Mais informações em breve!

Solidariedade
A sobrinha dos nossos irmãos Ricardo Nakai e Lidia-
ne, Inayá Trovatti, recebeu o transplante de medula 
óssea na semana retrasada no Hospital da Benefi-
cência Portuguesa e necessita urgente de doação de 
plaquetas. Se você puder ajudar contate o referido 
hospital pelo tel. 6505-4800, para se informar dos re-
quisitos, restrições, local e horário. 

Vamos pensar no próximo?
A partir do dia 1º de setembro iniciaremos a Campa-
nha de Alimentos para AEB. Esta instituição precisa 
muito da nossa ajuda para continuar ajudando os ne-
cessitados. Participe doando alimentos não perecíveis 
ou dando uma “oferta específica” para este fim na te-
souraria. 

Novidades
Herança do Senhor
No dia 14 deste mês, Raquel e Rafael foram abenço-
ados com a chegada do seu primogênito, Ivan Delage 
Castro. A IPVM muito se alegra com a chegada do 
pequeno Ivan e parabeniza aos pais e avós orgulho-
sos; e rogamos a Deus as mais ricas bênçãos sobre 
esta vida!

1) Toda sexta-feira, às 19:00, teremos vôlei na nossa 
quadra. Venha participar conosco deste momento de 
confraternização.

2) A IPVM está organizando pequenos grupos nos 
lares das famílias da Igreja. Cada grupo conta com 
um casal atuando como facilitador. É uma excelente 
oportunidade 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

Convites
1) Dia 25 de agosto: Conferência Discipulado Bíblico
Palestrante: Rev. Ericson L. Martins 
Horário: 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-disci-
pulado-biblico-tickets-48281860344

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

Almoço incluso na IPVM das 12:30 as 13:30 
 
2ª - Aspectos práticos: das 14h às 17h:
• Pequenos grupos
• Metodologia adotada
• Administração do tempo
• Evangelização por relacionamento
• Estratégias de crescimento
 
O Rev. Ericson é o pastor auxiliar da 1ª Ig. Pb. de Goi-
ânia. Enquanto se preparava para sair em missão na 
Guatemala em 2020, recebeu o convite para substi-
tuir o Rev. Augustus Nicodemus como pastor titular 
da mesma igreja a partir de 2019. É um ministro dedi-
cado ao seu trabalho, especialista em Teologia Exegé-
tica do Novo Testamento e escreveu oito livros com 
ênfase nas áreas de família, missões e discipulado.

2) Dia 01/09 - a IPVM sediará o 2º Encontro de  
Orquestras Presbiterianas de São Paulo. Será um 
encontro especial de 7 orquestras visando o fortale-
cimento do trabalho musical nas igrejas, além da co-
munhão 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 parte aberta 
ao público, com apresentação de músicas cristãs diri-
gidas por mais de 100 instrumentistas. Reserve esse 
sábado e venha adorar a Deus conosco!

Recanto
• Acampamento UMP - IPVM - “ALIMENTO”  
De 11 a 14 de  outubro - Estamos preparando mo-
mentos inesquecíveis!
Inscrição pelo site :www.recantopresbiteriano.com.
br ou procure a diretoria da UMP ou ainda Pb. Ruy



• 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, ou Pr. Otniel Barbosa.

Curso de Iniciação Musical 
Todas as quintas-feiras, às 18:30.
 
Coro Maranatha
O coro passa por reestruturação e a nova diretoria 
deseja tê-lo, ex-coralista, de volta ao nosso conví-
vio! E você que deseja louvar a Deus neste ministé-
rio está convidado. Ensaios todas as terças-feiras às 
20:00 no salão social. Participe.

Acampamento da Família
Nosso Acampamento da Família deste ano já está 
chegando! Será no mês que vem no feriado da In-
dependência 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 pa-
garão R$ 210,00. Garanta já com o Dc. Cléber tua 
inscrição e de toda tua família! 

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas 
do Catecismo Maior. 110. Quais são as razões ane-
xas ao segundo mandamento para lhe dar maior 
força? As razões anexas para o segundo manda-
mento, para lhe dar maior força, contidas nestas 
palavras: “Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus 
forte e zelozo, 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 ge-
rações com aqueles que me amam e que guardam 
os meus preceitos,” são, além da soberania de Deus 
sobre nós e o seu direito de propriedade em nós, o 
seu zelo fervoroso pelo seu culto e indignação vin-
gadora contra todo o culto falso, considerando-o 
uma apostasia religiosa, tendo por inimigos os vio-
ladores desse mandamento e ameaçando puni-los 
até diversas gerações e tendo por amigos os que 
guardam os seus mandamentos, prometendo-lhes 
a misericórdia até muitas gerações. Êx 20.5-6; Sl 
14.11; Ap 15.3-4; Êx 34.13-14; 1Co 10.20-22; Os 2.2-
4; Dt 5.29.

Enfermos
Cássia de Castor Luide, Mira Lemes, Marlene Caru-
so, Jahel Valim, Mª da Glória Homem de Melo, Silas 

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Aderbal, Amauri, Angelo Claus, 
Everson, João Baptista, Eleusis, Luiz Eduardo, 
Petrilli e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares  
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, Már-
cio, Saulo e William  (Quarta-feira, 22.08- Josué)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Marcelo Gomes
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Ericson L. Martins
PRESBÍTEROS: Éverson e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Ericson L. Martins
PRESBÍTEROS: Petrilli e Amauri
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

de Oliveira Baptista, Vera Machado e Eliezer 
Silveira.

Aniversariantes da semana

Hoje Matheus Clemente
 Daniela Thiele de Almeida
20 Lenice Schiavinato Kock
 Débora Raquel Ferreira Bertoni
22 Aline Fernanda Bedra
 Walkyria de Almeida Santos
 Maria Carmen Martinez
 Angela Cristina Nunes de Jesus
23 Guilherme Vampré Castro Ferreira
 Ricardo Luiz Sussmann
 Izabel Cristina Alves Coelho
25 Marina Magliocca Gonçalves
 Dalva Franco Goulart
 Bruno Daniel Cortez Satnev



“Eli a teve por embriagada... até quando estarás embriagada?” (I Sm. 1: 13 e 14).

 Continuamos tratando da figura de Ana em sua luta e drama pessoal 
devido à sua esterilidade, e os aspectos que nos podem ajudar no enfrenta-
mento de lutas parecidas com as dela.
 Ana estava colocando diante de Deus a sua aflição e derramando seu 
coração perante o Senhor. Atitude sábia, adequada e correta. No entanto, sua 
oração era silenciosa e seus lábios se moviam, porém, não emitiam som al-
gum. O sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada e, exercendo juízo 
temerário e indevido em relação a ela, afirmou estar bêbada. 
 Como se sentir em tal situação? Alvo de preconceito e discriminação 
por parte do sacerdote, homem que deveria ser instrumento de Deus para 
abençoar, socorrer, amparar e consolar? A atitude de Eli é totalmente repro-
vável, leviana e danosa, mas, nos interessa a reação de Ana. Mesmo sendo 
alvo de tal atitude preconceituosa, ela não demonstra revolta ou rebeldia, nem 
sentimento de vitimização (tão comum a tanta gente em situação parecida). 
 Sua resposta é firme, mas branda. Afasta a suspeita indevida e apre-
senta a realidade: “Não bebi vinho... venho derramando minha alma perante 
o Senhor.” (15). Tal postura nos deve inspirar a agirmos de igual modo frente 
a colocações que nos ferem e magoam. Não devemos nos calar frente a afir-
mações falsas assacadas contra nós, mas responder com brandura, apresen-
tando a realidade e os fatos, agasalhados sob a verdade de nossa relação com 
Deus e compromisso de nossa fé. 
 O Senhor nos abençoe e renove para que, mesmo sob injúrias e acu-
sações falsas, possamos responder com amor aos que nos caluniam, honran-
do assim o Nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que, mesmo inju-
riado, não amaldiçoou os que assim faziam. Como Paulo nos ensina: “Quando 
somos injuriados, bendizemos...” (I Co. 4:12) e também Pedro ao dizer: “Não 
pagando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizen-
do...” (I Pe.3:9). Que assim façamos para o louvor da glória do Nome de nosso 
Deus. Amém.
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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


