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Acontece hoje
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
• 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.

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, a UCP , está preparando mui-
tas surpresas para os nossos pequeninos!! Pais 
tragam seus filhos, e venham participar também 
na elaboração do nosso projeto. Vamos juntos 
aprender de Jesus. Todos os sábados das 10:00 às 
12:00. Até lá!! “Ensina a criança no caminho em 
que deve andar, e ainda quando for velho, não se 
desviará dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
Hey Pessoal! Depois da pausa em nossas progra-
mações em razão do Tem Pizza e do Feriado, vol-
taremos às nossas atividades no próximo sábado, 
dia 15,  a partir das 14:00, com CineUPA!! Chame 
seus amigos para se divertir e vir comer pipoca 
conosco.

UMP (jovens)
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as pro-
gramações da mocidade! 
15/09: Série: “Crossfit - tome sua cruz” - Sem. 
Bruno Carvalho. 22/09: Série: “Crossfit - tome 
sua cruz”. 

Siga nossas redes sociais para não perder nenhu-
ma novidade! 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 Lo-
cal: IPVM (Casa 40)

Geração de Ouro
Nosso próximo encontro será no dia 22 às 15:00. Va-
mos ter uma tarde gourmet com a chef Lucia Aguiar 
que  irá ensinar uma receita especial para você apre-
ciar com toda a família. Adquira seu convite no Can-
tinho Cultural.

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 até HOJE 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 (09.09) 
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 com:
• Renato da Angela: 94714-1218; 
 e-mail:renatojesusvasconcellos@gmail.com
• Aderbal da Nathalia: 95025 5507; e-mail: aderbal.
andrada@uol.com.br

Pequenos 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 



inteiro com diversas opções de alimentação, atra-
ções e atividades de lazer para adultos e crianças - 
tudo a preços baixos. Faça já sua inscrição! O valor 
do ônibus será R$20,00 por pessoa e as fichas de 
alimentação e atividades podem ser adquiridas na 
IPVM e no local. Atenção! Mesmo quem for com 
carro próprio precisa fazer inscrição antecipada 
para controle. Esperamos você na mesa ao lado do 
Cantinho Cultural para inscrição e informações!

Eleições 2019
Atenção sociedades e ministérios da IPVM, as elei-
ções 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 Agendamento para 2019.

90 anos da A.E.B.
No dia 09 de setembro de 1928, por inspiração e li-
derança do Rev. Otoniel Mota, nasceu a Associação 
Evangélica Beneficente – A.E.B, que tinha como 
objetivo lutar contra a tuberculose. Hoje são 14 de-
partamentos: 6 creches, CECOM – Centro de Con-
vivência Otoniel Mota para idosos, Projeto Criar 
& Tocar de música, por onde já passaram mais de 
16.000 crianças, adolescentes e  jovens, CEDESP 
(Centro  de Desenvolvimento Social e Produtivo), 
Hospital Evangélico de Sorocaba, Casa Porto Se-
guro para moradores em situação de rua, pioneiro 
nessa área, e, recentemente, o CTA – Centro Tem-
porário de Acolhida -  Liberdade e o CTA –Centro 
Temporário de Acolhida – Canindé, para onde fo-
ram levadas famílias vitimadas pelo recentemente 
incêndio no Centro de São Paulo e o Projeto Reden-
ção-Cracolândia para 300 dependentes químicos.
Tais projetos representam um atendimento de 
mais de 4.000 pessoas diariamente e um quadro 
de funcionários que atinge 650 pessoas. (Paulo So-
ares Cintra)

Você já cooperou?
Este mês, até o dia 30, estamos participando da 
Campanha de Alimentos para AEB. Esta institui-
ção precisa muito da nossa ajuda para continuar 
ajudando os necessitados. Participe doando ali-
mentos não perecíveis ou dando uma “oferta es-
pecífica” para este fim na tesouraria. O pouco de 
cada um se tornará um montão para aqueles que 
precisam.

Curso de Iniciação Musical 
As aulas acontecem todas as quintas-feiras, das 
18:30 às 19:30. Para participar, envie um e-mail para 
coroipvm@gmail.com

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.

Avisos
Coro Geral IPVM
Hoje 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. 

Aniversário da SAF
Domingo que vem, dia 16, a SAF estará comemo-
rando seu aniversário de 77 anos. A celebração será 
no culto matutino e contará com uma programação 
especial. Teremos a presença do Rev. Mário Roberto 
de Castro Souza. Ele é Secretário Presbiterial da Fe-
deração de SAFs do Presbitério Sudeste Paulistano. 
O pastor nos trará a mensagem e o Madrigal Maria 
José Ramos conduzirá a igreja no louvor.

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.      Não dá para ficar de fora! Outras igrejas fo-
ram convidadas, não deixe para última hora!  
• Investimento: R$ 330,00 em 3x.

• Bolsa para acampamento: Participe ajudando jo-
vens a estarem no acampamento. Se você puder 
ajudar procure o Pb. Ruy ou a Tesouraria informan-
do que se trata de bolsa para os jovens.

Festa de 40 anos do Recanto! 06.10.2018
Considerando a importância do Recanto, que fez e 
faz diferença na vida de tantas pessoas, pedimos 
que reservem o sábado 06/10 para comemorar co-
nosco esse marco. Esse ano será diferente, pois ao 
invés de cada um levar a sua comida, como num pi-
c-nic tradicional, vamos fazer uma festa bem legal 
e a renda será investida no Recanto. Será um dia 



Vôlei (misto)
Os interessados devem entrar em contato com a Ca-
mila pelo celular 97332-6311, para a montagem do 
grupo. Os jogos deverão acontecem às sexta-feira às 
19:00. 
 
No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do 
Catecismo Maior. 113. Quais são os pecados proibidos 
no terceiro mandamento?
Os pecados proibidos no terceiro mandamento são: 
o não usar o nome de Deus como nos é requerido e 
o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, 
irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro 
modo de usar os títulos, atributos, ordenanças, ou 
obras de Deus; a blasfêmia, o perjúrio, toda abomina-
ção, juramentos, votos e sortes ímpios; a violação dos 
nossos juramentos e votos quando lícitos, e o cum-
primento deles, se por coisas ilícitas; a murmuração 
e as rixas, as consultas curiosas, e a má aplicação dos 
decretos e providência de Deus; a má interpretação, a 
má aplicação ou qualquer perversão da Palavra, ou de 
qualquer parte dela; as zombarias profanas, questões 
curiosas e sem proveito, vãs contendas ou a defesa de 
doutrinas falsas; o abuso das criaturas ou de qualquer 
coisa compreendida sob o nome de Deus, para encan-
tamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas; 
a difamação, o escárnio, vituperação, ou qualquer 
oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus; a 
defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, 
o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para 
ela, por meio de uma conduta inconveniente, impru-
dente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Ml 2.2; 
At 17.23; Pv 30.9; Ml 1.6, 7, 12; Jr 7.4; Êx 5.2; Sl 50.16; 
Is 5.12; 2Rs 19.22; Zc 5.4; Rm 12.14; Jr 5.7; Dt 23.18; Et 
3.7; Sl 24.4; Mc 6.26; Rm 9.14, 19, 20; Dt 29.29; Rm 
3.5, 7; Sl 73.12, 13; Ez 13.22; 2Pe 3.16; Ef 5.4; 1Tm 6.4, 
5, 20; Dt 18.10, 11; 2Tm 4.3, 4; At 13.45; 2Pe 3.3; 1Pe 
4.4; At 13.50; 2Tm 3.5; Mc 8.38; Sl 73.14, 15; Ef 5.15, 17; 
Is 5.4; Gl 3.1, 3.

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, fracos 
ou doentes em nossas orações: Marlene Caruso, Jahel 
Valim, Silas de Oliveira Baptista, Vera Machado e Elie-
zer Silveira.

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: João Baptista e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM 
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué Jr., 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo (Quarta-feira, 
12.09- Lincoln)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Eleusis e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral 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

Aniversariantes da semana

Hoje Keila Fernanda Rodrigues da Costa 
 Leila Vilela Tamura
 Rafael Cárnio Caradori
10 Sérgio Fernando Mastromauro
 Gisele Ferreira Cossani
 Maria das Dores de Lima
 Fabia Renata Bryan Maritan
 Samuel Gonçalves  Martins
 Solange Lopez
11 Fernanda Brandao Costa Della Torre
 Daniel Salum Schirrmeister Segalla
 Maria Silvia dos Santos
 Tarsila Tenório Pessoa
12 Lenita Souza de Oliveira
 Silvia Elena Pesce Massis
 Miriam Emerick de Souza Carpinetti
 Natália Mauadie Silva
13 Filipe Silveira Bernardo
 Hothir Marques Ferreira
 Aristides de Paiva
 Camila Feitosa Tsukuda
 Simone Sant’anna Azzolini
14 Luiz Moricochi
 Leniton Dias
             Mariana Romeo Henriquez
15 Valéria da Silva Ferreira De Carvalho
 Enid Loide Eigenheer Campos
 Julio Cesar Machado Profeta



 No último domingo vimos, com pesar, o incêndio de enormes pro-
porções consumir grande parte do Museu Nacional no Rio de janeiro com seu 
acervo histórico, científico, etnográfico e sociológico. Uma perda considerável 
inestimável e irreparável devido à impossibilidade de se recompor ou recons-
tituir o que se perdeu em termos de fósseis, documentos, papéis, móveis, 
fotografias e outros objetos, além da própria estrutura do prédio. Felizmente 
não houve perda de vidas.
 Alguns pontos nos chamam a atenção neste episódio lamentável e 
triste. Os bombeiros responderam imediatamente ao chamado, mas havia 
falta de água, gerando um atraso no combate em meia hora, representando 
uma perda imensa por causa de tal demora. Começava a mazela relativa à si-
tuação geradora de tão grandioso e vultoso prejuízo ao País. Não havia siste-
ma adequado para combate a incêndio instalado no prédio. Não havia asper-
sores instalados que pudessem evitar a propagação do incêndio, repetindo o 
que vimos no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. As verbas votadas 
e destinadas à manutenção básica, não foram repassadas. Não seria possível 
fazê-lo, pois até os salários dos servidores públicos no Rio de Janeiro estavam 
(e estão atrasados), com famílias inteiras sem receber e vivendo de favores, 
e isso pelo fato de governantes (Cabral, familiares, asseclas e outros) have-
rem “quebrado” o Estado do Rio, assaltando vergonhosa e flagrantemente 
os cofres públicos, embora a ex-primeira dama esteja agora, podendo andar 
livre pelas ruas da cidade, a qual ela e seu marido ajudaram arruinar com sua 
volúpia por joias, dinheiro, ostentação e poder.  
 Esse é o quadro em muitos ambientes de nosso País: descaso. Ve-
jam as estradas em péssimas condições (ou quase nenhuma) de tráfego; 
obras paradas (ferrovias, pontes, viadutos, edifícios) levando à dilapidação 
do dinheiro público; hospitais de assistência pública entregues ao abandono; 
escolas sem estrutura mínima de funcionamento, entre outras tantas maze-
las expostas e escancaradas a mostrar a ineficiência e a desídia de políticos 
e agentes públicos de nosso Brasil. Esse descaso é algo que nos afeta e nos 
revolta. Nesta semana da Pátria é triste continuarmos a ver tais desgraças 
que se perpetuam por décadas e décadas em nossa Terra. Até quando?

                                                                                                   RV. PAULO DELAGE

ANO LXXVI   Domingo 09 de setembro de 2018   Nº 3802

DESCASO



 

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


