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Acontece hoje
Boas-vindas
Saudamos com muita alegria a presença do pastor 
Ericson L. Martins, da 1ª Ig. Pb. de Goiânia que está 
conosco neste fim de semana. Durante o dia de on-
tem, ele esteve ministrando o curso sobre Discipula-
do. Hoje ele nos conduzirá na reflexão da Palavra de 
Deus nos cultos matutino e vespertino. Registramos 
nossa gratidão pela participação deste irmão em 
Cristo e rogamos as bênçãos de Deus sobre sua vida, 
família e ministério.

Escola Bíblica
Venha aprender mais sobre a Palavra de Deus e con-
ferir como ela é nosso refúgio, auxílio nas tribulações 
e amparo para o nosso coração. As aulas são inicia-
das às 11:00.

Participe
Reunião de oração
Acontece todas as terças-feiras às 12:00, no salão 
Isaac de Mesquita. Venham interceder por nossa 
igreja, pastores, lideranças e membros.

SAF – sociedade de senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem 
todas as terças-feiras às 13:00.
*Precisamos de roupas e sapatos de homens.
• Reunião de Oração: todas as quartas-feiras às 15:00.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são realiza-
dos nas segundas às 14:30.

Estudo bíblico
Participe do nosso estudo nas quartas-feiras às 
20:00 no salão social. Participe!

UCP (crianças até 12 anos) 
No próximo sábado, diante das programações da 
igreja, a UCP está preparando uma atividade EXTER-
NA, repleta de surpresas para os nossos pequeni-
nos! Dependemos de vocês pais para trazerem seus 
filhos. Aproveitem para participar na elaboração do 
nosso projeto e vamos juntos aprender de Jesus!!-
Qualquer informação sobre nossa programação con-
tatar os coordenadores Alê e Duda pelo Whatsapp: 
11.9.7693.4237.

UPA (adolescentes)
Sábado que vem, dia 1º, TEM PIZZA!! Venha e tra-
ga seus familiares e amigos para desfrutarem deste 
precioso tempo de comunhão.

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
• 01/09: UMP participa do Tem Pizza
• 08/09: Não teremos encontro (Feriado da Inde-
pendência)
• Siga nossas redes sociais para não perder nenhu-
ma novidade! Facebook: @ipvmump e Instagram: @
umpipvm

ECC - Encontro de Casais com Cristo - dias 22 e 
23.09.2018.
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.   

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
*Reunião da equipe do ECC IPVM: Amanhã (27.08) 
teremos reunião da equipe às 20:30, na IPVM. O ca-
sal que já fez  qualquer ECC é nosso convidado para 
participar da equipe. 

Inscrições da equipe
• Renato da Angela: 94714-1218; 
 e-mail:renatojesusvasconcellos@gmail.com
• Aderbal da Nathalia: 95025 5507; 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 quo-
rum, em segunda convocação no dia 16 de setem-
bro, ambas às 8:30.  

Novos membros
Na última reunião do Conselho realizada dia 21pp., 
foram recebidos como membros comungantes da 
IPVM por Profissão de Fé e Batismo: Alexandre Cas



Recanto
• Acampamento UMP - IPVM - “ALIMENTO”  
De 11 a 14 de outubro - Estamos preparando momen-
tos inesquecíveis. Inscrição pelo site :www.recanto-
presbiteriano.com.br ou procure a diretoria da UMP 
ou ainda Pb. Ruy. Não dá para ficar de fora! Outras 
igrejas foram convidadas, 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 trata 
de bolsa para os jovens.

• Pic-Nic da IPVM – Aniversário do Recanto 40 anos 
Em 2018 nosso acampamento, Recanto Presbiteria-
no completa 40 anos. Temos muito o que agradecer 
a Deus por esse local separado e abençoado, onde 
tantas vidas já foram transformadas para a Glória do 
Senhor Jesus. Toda igreja, seus familiares e amigos, 
estão convidados para um dia muito especial de co-
memoração e confraternização. Anote essa data na 
agenda da sua família: 6 de outubro. Separe esse dia 
para celebrar conosco! Haverá ônibus com passagem 
a R$20,00. Prepare-se e venha participar.

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 Beneficên-
cia Portuguesa e ainda 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 até o dia 30 de setembro participa-
remos da Campanha de Alimentos para AEB. Esta ins-
tituição precisa muito da nossa ajuda para continuar 
ajudando os necessitados. Participe doando alimentos 
não perecíveis ou dando uma “oferta específica” para 
este fim na tesouraria. 

Novidades
1) Vôlei (misto)
Junte-se a nós para este momento de descontração. 
Os jogos acontecem toda sexta-feira, às 19:00. 

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

tro, oriundo da Ig. Casa Firme da Santa Cruz;  Ana 
Paula Farias Savioli, oriunda da Ig. Alexandre Cas-
tor, oriundo da Ig. Casa Firme da Santa Cruz;  Ana 
Paula Farias Savioli, oriunda da Ig. Assembleia de 
Deus; Clara Romeo Henríquez, oriunda da Ig. Ca-
tólica Romana;  a família Glad: Luis Roberto Glad, 
e sua esposa Luciana Paradela Glad e seu filho 
José Eduardo R. Glad; oriundos da Ig. Católica Ro-
mana; Márcia Inês de Souza Annuntiato, oriunda 
da Comunidade Cristã para Todos os Povos; Ma-
ria Dulce Barbosa Lima, oriunda da Ig. Católica 
Romana Mariana Romeo Henriquez, oriunda da 
Ig. Católica Romana;  e por Profissão de Fé: An-
tônio Caoduro Neto, oriundo da IPVM; Carolini 
Santini Thomé, oriunda da Ig. Unida de São Pau-
lo; Haline Honório Bannitz Guimarães, oriunda da 
IPVM; Maria José de Lima Macedo, oriunda da Ig. 
Internacional da Graça de Deus; Mariana Gherardi 
Caetano, oriunda da Ig. Pb. do Jardim da Glória; 
Nathália Cantuária Ribeiro Sofia, oriunda da Ig. 
Pb. de Vila Guarani; Gisele Isis de Abreu da Silva 
e Célio Gabriel Fernandes da Silva, oriundos da 
Ig. Evangpelica Cristã Presbiteriana; Ilona Maria 
Christina Mietzsch, oriunda da Ig. Luterana de 
Blumenau. Desejamos que se sintam em família 
e logo se envolvam em nossos trabalhos. Sejam 
bem vindos à família IPVM!

2º Encontro de Orquestras Presbiterianas de SP
Dia 01 de setembro a IPVM sediará este encontro 
especial de 7 orquestras visando o fortalecimento 
do trabalho musical nas igrejas, além da comu-
nhão com os irmãos e o louvor ao nosso Deus. A 
primeira parte do evento, às 9:00, será direciona-
da aos músicos e contará com um workshop es-
pecial e um momento de ensaio. Às 12:00, haverá 
uma parte aberta ao público, com apresentação 
de músicas cristãs dirigidas por mais de 100 ins-
trumentistas. Reserve esse sábado em sua agen-
da e venha adorar ao nosso Deus conosco!

Coro Masculino Maranatha
O Coro Maranatha participará do 30º Seminário 
da SOEMUS na próxima quarta-feira, dia 29, às 
19:00, na Catedral Presbiteriana Independente, à 
Rua Nestor Pestana, 152. Oremos pelo coro. 

Acampamento da Família
O Acampamento da Família está chegando! Acon-
tecerá de 06 a 09 de setembro.  Não perca mais 
tempo, faça sua inscrição e de sua família com o 
Dc. Cléber! Crianças até 5 anos não pagam; 6 a 
12 anos pagam a metade do valor; e 13 anos em 
diante pagarão R$ 210,00.



dade de crescer na graça de Deus e fortalecer o vín-
culo 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.

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
 
No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do 
Catecismo Maior. 111. Qual é o terceiro mandamen-
to? O terceiro mandamento é: “Não tomarás o nome 
to Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não 
terá por inocente aquele que tomar em vão o nome 
do Senhor seu Deus.” Êx 20.7.

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 Can-
tinho 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, 
Silas de Oliveira Baptista, Vera Machado e Eliezer 
Silveira.

Agradecimento
Mª da Glória Homem de Melo agradece o carinho e 
as orações dos irmãos e informa que já se encontra 
em casa.

Aniversariantes da semana

Hoje Cláudia Sant’anna Marrachine Taveira
28 Daniel Baraquet Vilela Paiva
 Rafael Menoya Ferreira
 Neusa Maria Fraga de Oliveira
 Filipe Aude Freua Sartori
 Palmira Rodrigues da Rocha
29 Marilena Aquino de Muro

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Ericson L. Martins
PRESBÍTEROS: Hothir e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonar-
do, Marcelo, Oflar Simões e Sérgio  (Quarta-feira, 
29.08- Kesley)

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

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Lincoln, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 05.09- 
Leonardo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Alexandre, Amauri, Angelo Claus, 
Eleusis,  Everson,  Hothir, Petrilli e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares 

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

 Luis Felipe Dantas Lameze
30 Sarah Alves Junqueira
30 Olga Alves Carneiro Botaro
 Renato Bonilha Costivelle
 Guilherme de Oliveira Moraes
31 Shirley de Mattos Dias
 Salete Cavalheiro
 Susie Saab Araujo
1/09 Dulce Regina G. L. Breim
 William Assis Filho
 Daniela Rodrigues Alves Vampre
 Jacqueline Giordani
 Gabriel Modesto Ribeiro



“Por esse menino orava eu; também o trago como devolvido ao Senhor”  
(I Sm.1:27-28)
 Com estes textos finalizaremos nossas meditações sobre a figura de 
Ana neste registro do Livro de Samuel, após termos acompanhado seus pas-
sos e suas angústias, aflições, humilhações, submissão e busca da presença 
do Senhor, diante de Quem derramou sua alma sem reservas.
 Duas atitudes vêm agora coroar a postura de Ana e reforçar sua figu-
ra como exemplo a todos nós.
  A primeira é sua afirmativa em relação ao filho quanto a orar por ele. 
Claro que o contexto nos informa que “orar por ele” significava haver pedido a 
Deus pelo nascimento de Samuel. Mas, de forma ampla mostra que sua pos-
tura era de orar pelo menino. Nós assim devemos fazer com nossos filhos e 
filhas, ou seja, orar por eles no sentido de concebê-los, bem como orar por eles 
no aspecto de colocá-los diante do Senhor por meio da súplica e intercessão, 
a fim de que cresçam para a glória de Deus e na presença do Senhor.
 A segunda atitude envolve o aspecto de “devolver” Samuel ao Se-
nhor. Esse havia sido seu voto ao Senhor. Caso ela concebesse, haveria de en-
tregar o filho para o Senhor e Sua Obra. Ela o fez. Envolve zelo no cumprimen-
to do voto (promessa) feito ao Senhor, mesmo que isso lhe fosse dificultoso, 
pois se separaria de seu filho tão querido e esperado. No entanto, a noção de 
seu compromisso com o Senhor era maior que seu instinto maternal de amor. 
Outro aspecto envolvido é o sentido de entrega ao Senhor, sabendo que Ele 
haverá de cuidar e guardar aquele menino. Criar para o Senhor e entregar a 
Ele o que você tem como  mais precioso bem. Quão difícil. Nós, muitas vezes, 
achamos lindo e inspirador ver os missionários com seus filhos nos campos em 
situações de risco. No entanto, dizemos: “não quero isso para meus filhos”; 
até mesmo: “Deus me livre”. 
 Ana orou por seu filho e devolveu (entregou) ao Senhor, mesmo que 
tal atitude lhe custasse certa angústia ou aflição, devido à separação e dis-
tanciamento. Grande exemplo para todos nós de fidelidade a Deus em seus 
compromissos com Ele.
 Nem todas as histórias (mesmo na Bíblia) terminam com final tão 
feliz como esta. Mas, mesmo que houvesse final distinto do que se tem regis-
trado, a postura de Ana é estímulo a todos nós e deve ser seguida, pois “esta é 
a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus” I Ts.5:18). Assim seja. Amém.

                                                                                                   RV. PAULO DELAGE

ANO LXXVI   Domingo 26 de agosto de 2018   Nº 3800

ANA (5)



 

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


