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Acontece hoje
Acolhimento
Recebemos com muita alegria o Rev. Mário Ro-
berto de Castro Souza,  Secretário Presbiterial da 
Federação de SAFs do Presbitério Sudeste Paulis-
tano. Ele participará hoje, no culto matutino, da 
programação do aniversário da SAF IPVM nos con-
duzindo na reflexão da Palavra de Deus.  

Santa Ceia do Senhor
Celebrando a vitória de Cristo sobre a morte e pro-
clamando o seu retorno triunfal, este sacramen-
to deve ser motivo de bênção para todos os que 
amam e esperam no Senhor. Participemos, pois 
deste momento de comunhão no culto matutino.

Escola Bíblica
Participe de nossas aulas e aprenda mais sobre a 
vontade e o plano de Deus para sua vida. As aulas 
são iniciadas às 11:00.

Acorde 2018
Hoje no culto vespertino, teremos mais um Acor-
de e convidamos os irmãos para sermos juntos 
uma Igreja VIVA, que canta adora e louva ao Se-
nhor Jesus.

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, bem como 
por nosso País e eleições.

SAF – sociedade de senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem 
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 reali-
zados 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 apren-
der 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)
Atenção Galera! Atividade especial no próximo sá-
bado, dia 22: Uma divertida Tarde Esportiva! Con-
vide amigos e venha aproveitar a quadra de nossa 
igreja! Mais informações com a Diretoria de nossa 
UPA.  

UMP (jovens)
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
• 22/09: Série: “Crossfit - tome sua cruz” .
• 29/09: UMP IPVM participa do “Conectados com 
Cristo”, na IPBI
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)

GEA – Grupo para solteiros, divorciados e viúvos
Nossa reunião está marcada para o próximo sába-
do, dia 22 às 19:30. O Pb. Luiz Eduardo Machado 
estará trazendo a mensagem.  Participe!

Geração de Ouro
Sábado que vem, dia 22, teremos o nosso encontro 
às 15:00. Vamos ter uma tarde gourmet com a chef 
Lucia Aguiar que irá ensinar uma receita especial 
para você apreciar com toda a família. Adquira seu 
convite no Cantinho Cultural.

ECC - Encontro de Casais com Cristo
No próximo fim de semana, dias 22 e 23, aconte-
cerá o Encontro de Casais com Cristo. Estejamos 



cantopresbiteriano.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 pu-
der ajudar procure o Pb. Ruy ou a Tesouraria infor-
mando 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, pedi-
mos que reservem o sábado 06/10 para comemo-
rar conosco esse marco. Esse ano será diferen-
te, 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 Re-
canto. Será um dia inteiro com diversas opções de 
alimentação, atrações 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 inscri-
ção 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 
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 Agendamento para 
2019.

Campanha de Alimentos
Até o dia 30, participaremos da Campanha de Ali-
mentos para AEB. Esta instituição precisa muito 
da nossa ajuda para continuar ajudando os neces-
sitados. Participe doando alimentos não perecí-
veis ou dando uma “oferta específica” para este 
fim na tesouraria. O pouco de cada um se tornará 
um montão para eles que precisam. Traga a sua 
doação e entregue a um dos nossos zeladores ou 
deixe diretamente na caixa que está ao lado do 
Cantinho Cultural.
 
No que acreditamos? Símbolos de Fé - Pergun-
tas do Catecismo Maior. 114. Quais são as razões 
anexas ao terceiro mandamento? As razões ane-
xas ao terceiro mandamento, contidas nestas 

desde já em oração por este trabalho, para que o 
Senhor abençoe os casais ali presentes e renove o 
amor, a aliança e o compromisso do casamento de 
cada participante e que Jesus seja o centro de sua 
vida conjugal. 

Pequenos Grupos Familiares
A IPVM está organizando pequenos grupos nos la-
res das famílias da Igreja. Cada grupo conta com 
um casal atuando como facilitador. É uma excelente 
oportunidade de crescer na graça de Deus e forta-
lecer 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, ou pelo Pr. Otniel Barbosa.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Venha nos ajudar! O Disquepaz é um trabalho volun-
tário de aconselhamento pelo telefone, baseado na 
Palavra do Senhor. Temos horários disponíveis, fale 
com Rosângela pelo telefone 99708- 3690.

 Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
 Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

Avisos
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja está convocado para se reunir 
nesta terça-feira, dia 18 às 19:00 para a reunião de 
oração e às 20:00 para a Reunião Administrativa.

Passeio histórico no Centro Antigo
No sábado 29 de setembro, pela manhã, o Rev. Al-
deri Matos irá promover uma caminhada histórica 
pelo centro antigo de São Paulo, mostrando locais 
importantes da história da cidade e do início da 
igreja presbiteriana. Os interessados deverão se 
encontrar às 09h00 na Praça João Mendes, logo 
atrás da Catedral da Sé. Para maiores informações, 
contatar (11) 99622-4882 (Whatsapp) ou alderi.ma-
tos@mackenzie.br.

Recanto
Acampamento UMP - IPVM - “ALIMENTO”  
De 11 a 14 de outubro - Estamos preparando mo-
mentos inesquecíveis. Inscrição pelo site: www.re-



palavras: “O Senhor teu Deus,” e, “porque o Senhor 
não terá por inocente aquele que tomar em vão o seu 
nome,” são porque ele é o Senhor e nosso Deus, por-
tanto o seu Nome não deve ser profanado nem por 
forma alguma abusado por nós; especialmente porque 
ele estará tão longe de absolver e poupar os transgres-
sores deste mandamento, que não os deixará escapar 
de seu justo juízo, embora muitos escapem das censu-
ras e punições dos homens.
Êx 20.7; Lv 19.12; Dt 28.58, 59; 1Sm 3.13.

Rede sociais
A IPVM está divulgando suas principais atividades tam-
bém no Instagram. Não deixe de curtir e acompanhar 
nossa página: https://www.instagram.com/ipvilama-
riana/ ou @ipvilamariana e no face: https://www.face-
book.com/ipvilamariana/

Expediente pastoral 
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), ou deseje 
apenas conversar com o pastor ligue para a secretaria 
da igreja no 5085-2929, e agende um horário.

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/
 
Aplicativo IPVM 
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e con-
tatos, tenha acesso aos nossos sermões e vídeos, Bí-
blia (ARA), hinário (HNC), cultos ao vivo, e muito mais. 
Baixe ou atualize a sua versão. Acesse a Google play ou 
a App Store através do seu celular e busque por: IP Vila 
Mariana ou IPVM

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.

Aniversariantes da semana

Hoje Sergio Ivo Soares Falcao
 Márcia Madureira Ricardino
 Marcus Vinicius Portela Leal do Prado
 Ranulfo de Siqueira
17 Lucymeire Munhoz Mastromauro
18 Maria Angela Julio Pereira

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Mário Roberto de Castro Souza
PRESBÍTEROS: Aderbal, Everson, João Baptista, Ho-
thir, Petrilli, Silas e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Madrigal Maria José Ramos
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, Már-
cio, Saulo,William (Quarta-feira, 19.09- Lucas)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha 
LOUVOR MUSICAL: Acorde e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Claudio Roberto Cardozo
PRESBÍTEROS: Alexandre e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonardo, 
Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-feira, 26.09- 
Joca)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Angelo Claus
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha 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

 Marina Ferreira Neme
 Everson de Paula Fernandes Filho
 Lourenzo de Moura Vanderley
19 Marcelo de Magalhães Fernandes
 Leonice Santos Trindade Oliveira
20 Enoque Menezes Fontes
 Azenildo Moura Santos
21 Jovino Fernades Costa
22 Paulo Carboni Freiria de Oliveira
 Adriana Ribeiro Soldera
 Alfredo Stéfano Kock
 Denise Queiroz Ferreira



 Amadas irmãs e irmãos, neste mês a SAF/IPVM está aniversa-
riando e os nossos corações estão gratos ao Senhor. Vamos falar um pouco 
sobre GRATIDÃO. A gratidão inicia em nós quando reconhecemos quem 
Deus é e o que Ele tem feito. Essa emoção sincera não depende da reação 
de outra pessoa ou da natureza do presente recebido. A ingratidão, por ou-
tro lado, tem início com um coração insatisfeito, que  rejeita  os  doadores  
e, também, o presente (Rm 1.21). A própria vida é um presente gracioso de 
Deus. Só existe gratidão baseada nesse fundamento. O Espírito de GRATI-
DÃO deve ser cultivado e, depois, transmitido aos outros, principalmente 
aos de sua própria casa, por exemplo. Pode-se conseguir isso de várias 
maneiras:
* Lembre-se de que a pessoa agradecida é humilde e tem Deus como o 
Centro de sua vida, e o coração do ingrato é cheio de orgulho e centralizado 
em si mesmo. Rute deu um grande exemplo desse Espírito de gratidão e de 
humildade (Rt. 2.10 ).
* Não encare como triviais as bênçãos simples e comuns da vida diária 
(Mt. 6.11).
* Reconheça que nem tudo o que deseja pode ser benefício para você. Deus 
é o sábio doador. Considere os planos e as prioridades Dele em sua vida.
* Lembre-se de agradecer a Deus até no meio da adversidade e da prova-
ção (Hc 3.17-19).
* A gratidão a Deus e aos outros deve ser expressa regular e publicamente  
(SI 35.18).
* Anote as bênçãos e mantenha um registro de fidelidade de Deus com você.
* Complete o círculo de gratidão estendendo a mão para contribuir com o 
próximo, no Espírito de Cristo (2 Co 9.12).
 O Espírito agradecido e o coração grato fazem parte integrante de 
uma vida Santa. A mulher agradecida e que tem um coração cheio de louvor 
traz alegria ao Pai e Glória ao nome Dele. Amadas irmãs, uma atitude de 
gratidão proporcionará ao seu coração bênçãos incontáveis e a transfor-
mará num canal de bênçãos para os demais.

        No amor de Cristo,

                                                                              LECI CARDOSO (PRES. DA SAF IPVM)
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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


