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Acontece hoje
Santa Ceia
“Em memória de mim”, disse Jesus. Honrando a 
vontade do nosso Salvador, reunimo-nos nesta 
noite em torno da Sua Mesa. Celebração de amor 
e gratidão, tempo de perdão e restauração. 

Escola Bíblica
Venha aprender mais sobre a vontade e o plano 
de Deus para sua vida. As aulas são iniciadas 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
• Plenária: Aguardamos nossas sócias para a reu-
nião amanhã às 15:00 aqui na IPVM.
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: aconte-
cem todas as terças-feiras às 13:00.
 *Precisamos de doações de roupas e sapatos de 
homens.
• Reunião de Oração: é realizada as quartas-feiras 
às 15:00.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são rea-
lizados nas segundas às 14:30.

Jejum e Oração 
A oração é a nossa grande arma para momentos 
difíceis que vivemos (2 Cr.7.14). Terça-feira que 
vem, a 1ª do mês, separamos para o Senhor um 
tempo de jejum e oração, intercedendo por nossa 
Igreja, nosso país (economia e eleições), nossos 
familiares, irmãos que passam por momentos 
difíceis, nossos idosos  e enfermos;  e também 
agradecer a Deus por Sua graça e cuidado para 
com a nossa vida. 

Estudo bíblico
Participe conosco de momentos de louvor, oração 
e estudo da Palavra. Todas as quartas-feiras às 
20:00 no salão social. 

UCP (crianças até 12 anos) 
No próximo sábado, devido ao Acampamento da 
Família e o feriado, não teremos programação. 
Retornaremos as nossas programações  no sába-
do dia 15 às 10:00. 

UPA (adolescentes)
Em razão do feriado da Independência do Brasil não 
teremos programação no próximo sábado, dia 08, 
mas temos a excelente oportunidade de participar 
do Acampamento da Família no Recanto. Vai per-
der? Veja as informações aqui mesmo no boletim e 
fale com seus pais e familiares.  

UMP (jovens)
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
08/09: Não teremos encontro (Feriado da Indepen-
dência).
15/09: Série: “Crossfit - tome sua cruz” - Sem. Bruno 
Carvalho.
Siga nossas redes sociais para não perder nenhuma 
novidade! Facebook: @ipvmump e Instagram: @um-
pipvm

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
Neste mês nosso encontro está agendado para o dia 
22 às 15:00. Teremos uma tarde gourmet com a culi-
narista Maria Lucia. Os convites podem ser adquiri-
dos no Cantinho Cultural.

ECC - Encontro de Casais com Cristo - dias 22 e 
23.09.2018.
Ministério que visa abençoar casais  e famílias,  pro-
movendo um encontro verdadeiro com Cristo e edifi-
cando 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.   
*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

Pequenos Grupos Familiares
A IPVM está organizando pequenos grupos nos lares 



volvimento de Software, membro da IPVM desde 
16/06/2016. Concorre a eleição.
Rogério Tsukuda - casado com Camila Feitosa Tsuku-
da; auditor de sistemas, membro da IPVM desde 
21/03/2017. Concorre a eleição.

Junta Diaconal 
A Reunião Ordinária está marcada para amanhã, dia 03 
às 19:30. Os diáconos em exercício estão convocados.

Coro Geral IPVM
Domingo que vem, dia 9 teremos a participação do 
Coro Geral nos cultos matutino e vespertino. Você 
pode participar comparecendo aos ensaios 8:00 e às 
17:00.  Serão músicas simples, é só aparecer e cantar, 
não sendo necessário fazer parte de nenhum outro 
coral. 

Recanto
Acampamento da Família
CHEGOU A DATA!! O Acampamento da Família acon-
tecerá no próximo final de semana no dia 06/09, quin-
ta-feira (com chegada no Recanto a partir das 19:00) 
até o dia 09/09, domingo (com retorno para São Paulo 
a partir das 14:00). Não fez sua inscrição e de sua fa-
mília? Ainda dá tempo! Hoje é sua última oportunida-
de! Fale 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.

Acampamento UMP - IPVM - “ALIMENTO”  
De 11 a 14 de outubro - Estamos preparando momen-
tos inesquecíveis.
• Inscrição pelo site :www.recantopresbiteriano.com.
br ou procure a diretoria da UMP ou ainda Pb. Ruy.
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 puder ajudar 
procure o Pb. Ruy ou a Tesouraria informando que se 
trata de bolsa para os jovens.

Festa de 40 anos do Recanto! - 06.10.2018
Considerando a importância do Recan-
to, que fez e faz diferença na vida de tan-
tas pessoas, pedimos que reservem o sába-
do 06/10 para comemorar conosco esse marco. 
Esse ano será diferente, pois ao invés de cada um levar a 
sua comida, como num pic-nic tradicional, vamos fazer 
uma festa bem legal e a renda será investida no Recanto. 
Será um dia inteiro com diversas opções de alimenta-
ção, atrações e atividades de lazer para 

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) – Gilber-
to e Nafum e Everardo e Laura
Para mais informações, procure pelo presbítero 
Amauri Machado.

Avisos
Eleição de Diáconos
Hoje a Igreja está convocada para se reunir em As-
sembleia Extraordinária, em 1ª convocação,  para 
eleição de 06 diáconos em face do vencimento do 
mandato dos diáconos: Charles, Eduardo Luiz, Gid-
dalthy e Palombarini; e 02 vagas que estão em aber-
to. Esta assembleia começará às 8:30 com o horário 
de votação que será das 8:30 às 12:30, e das 18:00 
às 19:15.

Candidatos
Antônio Carlos P. S. Amorim - casado com Iza-
bel Cristina Alves Coelho; engenheiro, membro da 
IPVM desde 16/12/2014. Concorre a eleição.
Everardo Ruiz Cláudio - casado com Laura Alves 
Ruiz Cláudio; engenheiro, membro da IPVM desde 
30/04/2000. Diácono em disponibilidade da IPVM.  
Concorre a eleição.
Giddalthy de Oliveira Gomes Júnior - casado com 
Maria Celina Petriche Pinho Gomes; engenheiro, 
membro da IPVM desde 30/06/1985. Diácono da 
IPVM. Concorre a reeleição.
Jeferson Abrão Júnior - casado com Deborah Helo-
ísa Ferreira da Silveira Abrão; engenheiro, membro 
da IPVM desde 16/12/2014. Auxilia o Dep. de Som 
e Imagem, e participa do Coro Jovem. Concorre a 
eleição.
Lenardo de Lima Vilela - casado com Rúbia Re-
zende Vilela; engenheiro, membro da IPVM desde 
18/01/2005, foi orientador da UCP em 2017 e é pro-
fessor no Culto Infantil. Concorre a eleição.
Marcio de Melo Cossani - casado com Gisele Fer-
reira Cossani; farmacêutico bioquímico, membro da 
IPVM desde 15/01/2013. Coordenador da Geração 
de Ouro e da UPA. Concorre a eleição. 
Rodrigo Dias Medeiros - casado com Vanessa da 
Silva Gomes Medeiros; coordenador de desen-



adultos e crianças - tudo a preços baixos. Faça já sua 
inscrição! O ônibus será R$20,00 por pessoa e as fi-
chas de alimentação e atividades podem ser adquiridas 
na IPVM e no local. Mesmo quem for com carro pró-
prio precisa fazer inscrição antecipada para controle. 
Te esperamos na mesa ao lado do Cantinho Cultural para 
inscrição e informações!

Eleições 2019
Atenção sociedades e ministérios da IPVM, as eleições de 
suas diretorias para o próximo ano devem ser realizadas 
neste mês de setembro ou início de outubro, pois no final 
de outubro haverá a Reunião de planejamento e agenda-
mento para 2019.

Campanha de Alimentos 
A partir do dia 1º até o dia 30 de setembro participaremos 
da Campanha de Alimentos para AEB. Esta instituição pre-
cisa muito da nossa ajuda para continuar ajudando os ne-
cessitados. Participe doando alimentos não perecíveis ou 
dando uma “oferta específica” para este fim na tesouraria. 

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

Vôlei (misto)
Os interessados devem entrar em contato com a Camila 
pelo celular 97332-6311, para a montagem do grupo. Os 
jogos acontecem às sextas-feiras às 19:00. 
 
No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do Ca-
tecismo Maior. 112. O que se exige no terceiro manda-
mento? No terceiro mandamento exige-se que o Nome 
de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a Palavra, 
os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as 
sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus 
se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados 
em nossos pensamentos, meditações, palavras e escri-
tos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento 
conveniente, para a glória de Deus e para o nosso próprio 
bem e o de nosso próximo. Mt 6.9; Dt 28.58; Mt 1.14; Sl 
138.2; 1Co 11.28, 29; 1Tm 2.8; Jr 4.2; Sl 76.11; At 1.24, 26; 
Sl 107.21, 22; Mt 3.16; Sl 8; Sl 105.2, 5; Sl 102.18; 1Pe 3.15; 
Fp 1.27; 1Co 10.31; Jr 32.39; 1Pe 2.12.

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/ser-
moes-e-mensagens/

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Cantinho 
Cultural.

Escalas

HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
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. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Amauri, Angelo Claus, Eleusis, Ever-
son, 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

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados, 
fracos ou doentes em nossas orações: Marlene 
Caruso, Jahel Valim, Silas de Oliveira Baptista, 
Vera Machado e Eliezer Silveira.
Aniversariantes da semana

Hoje Priscila Fonseca Cerqueira de Abreu
 Davi Carvalho Junqueira
 Yanê Trench Mello Trindade
 Vivian Côrtes Borges
 João Batista da Costa
3 Giovanna Rocha Torres
 Rv. Otniel Tavares Barbosa
 Zélio Guimarães Coutinho
 Marcelo C. de Mello Paula Lima
4 Mariana Oliveira Martins
 Anne Sophie Góes Silva
 Marília de Azevedo Souza Sícoli
5 Alexandre Tadeu Ribeiro Soldera
 Wellington Elias Miyazaki
 Marcus Vinícius Flório
6 Ercília Mara Agreste de Carvalho
 Antonio Caoduro Neto
 Luiz Everaldo Pacífico
7 Caio Kenji Hirata
 Thelma Ferreira Lima



 Dia sete de setembro traz a nós a recordação de nossa Independên-
cia de Portugal em 1822, tornando o Brasil uma nação livre e independente, 
constituindo-se em Império com D. Pedro I.
 Nosso Hino Nacional usa a expressão “Pátria amada” e, de fato, o 
é, embora estejamos (muitos de nós) frustrados devido ao que temos visto 
fazerem com ela. Há quem tenha reserva em cantar o nosso hino ao se dizer 
“idolatrada”, apontando para o fato de que se trata de atitude imprópria a um 
cristão que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Óbvio tratar-se 
de “licença poética” e não se deve “adorar” a Pátria como quiseram os nazis-
tas, fazendo com que a Alemanha se tornasse o objeto maior de seu culto.
 Deixados de lado tais pontos de discórdia, é tempo de pensarmos 
sobre nossa relação com esta Pátria na qual nascemos ou adotamos como 
nossa. Como cristãos que “papel” temos na construção de uma nação me-
lhor, de uma Pátria mais sã e sadia? 
 As Escrituras cristãs nos orientam, primeiramente, a orar por nossa 
Pátria e as autoridades constituídas, afim de que “tenhamos vida tranquila e 
mansa” (I Tm. 2:2). Nossa oração intercessória é para que haja melhor con-
dição de relacionamento social e equidade maior entre as pessoas, evitando 
a exploração, o crime e a injustiça. Temos, também, pelas Escrituras a res-
ponsabilidade de contestarmos (como cristãos e como Igreja) as autoridades 
caso não cumpram as suas obrigações para as quais foram colocadas nas 
posições que estão. Trata-se da “desobediência civil”, frente às posturas de 
descumprimento das obrigações de tais autoridades. É falsa a ideia de passi-
vidade por parte dos cristãos e ter sua “preocupação” apenas com o “celes-
te porvir”. Outra orientação das Escrituras é a de nossa conduta pessoal, ou 
seja, sermos, de fato, “sal da terra e luz do mundo”. Isso significa que o meu 
modo de agir determinará (como exemplo) o modelo adequado de relaciona-
mentos e posturas. Trata-se da ética relacional, ou seja, caso as pessoas ajam 
como eu, quais os efeitos disso? Será que em escala menor não tenho tido a 
mesma postura que os corruptos que critico? Portanto, orar, criticar o erro e 
ter conduta ética de boas obras é o melhor modo pelo qual podemos celebrar 
o sete de setembro, o Dia da Pátria Amada; Brasil. 
.
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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
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20h

20h

20h
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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


