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Acontece hoje
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.

Participe
Reunião de oração
Junte-se a nós na intercessão por nossa igreja, pas-
tores, lideranças e irmãos, bem como por nosso 
País e eleições, nas terças-feiras às 12:00 no salão 
Isaac de Mesquita. 

SAF – Sociedade de Senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem 
todas as terças-feiras às 13:00.
 *Precisamos de doações de roupas masculinas 
para crianças e adultos.
• 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
Todas as quartas-feiras nos reunimos para louvar, 
orar e estudar a Palavra de Deus. Participe deste 
momento de edificação durante a semana. O estudo 
acontece 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 tra-
gam 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)
Pessoal, realizaremos no sábado que vem, dia 29, a 
Eleição da Diretoria UPA IPVM 2019. Não falte! E se 
você deseja concorrer a algum cargo procure um de 
nossos Coordenadores ou o Pr. Otniel. Que o Senhor 
Jesus abençoe ricamente a cada adolescente em 
suas escolhas e especialmente a nova Diretoria! E 
no domingo, dia 30, o culto da noite será conduzido 
por nossa UPA. Marque presença e traga visitantes! 

UMP (jovens)
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as pro-

gramações da mocidade! 
• 29 /09: Série: “Crossfit - tome sua cruz”. 
• 06/10: UMP participa da comemoração de 40 anos 
do Recanto.
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 Local: 
Casa 40

ECC - Encontro de Casais com Cristo
Neste fim de semana (dias 22 e 23), está aconte-
cendo o Encontro de Casais com Cristo em nosso 
Recanto. Vários irmãos da igreja estão participando 
como equipe, inclusive o pastor Paulo, ou como en-
contrista. Estejamos em oração por este trabalho, 
para que o Senhor abençoe os casais ali presentes e 
vidas e relacionamentos sejam renovados, reconhe-
cendo o Senhor como o pilar da vida conjugal. 

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 
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.

Ministério de Música 
Participe deste ministério. Você encontrará os horá-
rios de ensaio na contracapa do boletim.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Venha nos ajudar! O Disquepaz é um trabalho volun-
tário de aconselhamento pelo telefone, baseado na 



Você já fez a sua inscrição?
O valor do ônibus será R$20,00 por pessoa e as 
fichas de alimentação e atividades podem ser ad-
quiridas 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 
eleições de suas diretorias para o próximo ano de-
vem ser realizadas neste mês de setembro ou iní-
cio de outubro. Assim que definida encaminhem 
por email para a secretaria os nomes da nova di-
retoria (ipvm@ipvm.org.br).

Planejamento 2019
As diretorias eleitas já devem fazer seu plano de 
trabalho para 2019, pois no final de outubro have-
rá a Reunião de Agendamento.

Por que participar da Campanha de Alimentos?
Ao completar 90 anos a Associação Evangélica 
Beneficente – A.E.B. continua desenvolvendo in-
tenso trabalho em favor das pessoas em vulne-
rabilidade social. Ainda neste ano, além da Casa 
Porto Seguro para pessoas em situação de rua, 
projeto pioneiro nessa área e o Redenção Cra-
colândia, assumiu o Projeto CTA Liberdade – 
Centro Temporário de Acolhida para 240 pessoas 
e o CTA Canindé para 50 famílias, ou 200 pesso-
as, para onde foram encaminhadas algumas das 
famílias vitimadas no desabamento recente no 
Centro de São Paulo. Somados esses quatro pro-
jetos com as mesmas características, o número 
de atendidos, diariamente e em tempo integral, 
chega a 900 pessoas. Em números absolutos a 
A.E.B. responde hoje e diariamente por mais de 
4.000 pessoas. Para continuar nessa caminhada 
ela precisa da nossa cooperação. Até o dia 30 de 
setembro, estaremos arrecadando os alimentos 
para A.E.B. Participe doando alimentos não pere-
cíveis ou dando uma “oferta específica” para este 
fim na tesouraria. 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 - Perguntas 
do Catecismo Maior.
115. Qual é o quarto mandamento? O quarto man-
damento é: “Lembra-te de santificar o dia de sá-
bado. Trabalharás seis dias e farás neles tudo o 
que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o 

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
Herança do Senhor
O lar de Gabriel e Giuliana foi enriquecido no dia 
11 de setembro passado, com a chegada de seu 
primogênito Joel Valim Rodrigues Cintra.  Alegria 
para a família e para toda a comunidade da IPVM. 
Parabéns aos jovens pais e avós e desejamos  
as mais ricas bênçãos sobre esta vida. Deus seja 
louvado!

Passeio histórico no centro antigo
No próximo sábado, dia 29 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 mais informações, 
contatar (11) 99622-4882 (Whatsapp) ou alderi.
matos@mackenzie.br.

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 o 
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.



sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra 
alguma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem 
o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem 
o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Por-
que o Senhor fez em seis dias o céu, a terá, o mar e 
tudo o que neles há, e descansou ao sétimo dia: por 
isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou.” 
Êx 20.8-11.

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

Redes 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/

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, Elie-
zer Silveira e Gabriel (filho da Erica e Dalísio).

Aniversariantes da semana

Hoje Emerson Telles Leme
 Maria Ednize Botaro Alexandre
24 Sara Liza Fleitas Pessoa
 Ana Paula Silva Jacinto
 Roberto Piasentin
25 Renata Honigmann Rodrigues
 André Plec Manão
 Amanda Duque Folhadela Gonçalves

Escalas
HOJE
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 e Sérgio (Quarta-feira, 26.09- Joka)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Hothir e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Orquestra IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Petrilli e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, Márcio, 
Saulo e William (Quarta-feira, 03.10- Marcelo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa 
PRESBÍTEROS: Wanderley e Ruy
LOUVOR MUSICAL: UPA
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 Márcia Regina de M. Fernandes
 Milena Monforte Rocha
26 Luciani D. de S. Ortega
 Georgia Burmeister Vaz de Lima
26 Ângelo Roberto Claus da Silveira
 Altair Antônio da Silva
27 Herbert Albert Vaz de Lima
 Carolina Speyer
 Alessandra Pereira Ferraz
 Oséas Elias Heckert
28 Catharina Oliveira de Souza
 Edilson Antonio Tadeu Damasceno



 A palavra “sortilégio” tem significado amplo podendo ir desde a magia, 
feitiçaria, encantamento, até sedução e fascínio, incluindo a ideia de algo que en-
volve a pessoa de tal modo que se torne “tomada ou possuída” de forma quase 
(ou mesmo) irresistível. Assim, pode-se referir aos sortilégios da feiticeira tanto no 
sentido de seus dotes de beleza quanto ao seu envolvimento com a magia.
 Tomarei, neste texto, a palavra em seu sentido de sedução, ou capacidade 
de atrair e levar ao envolvimento sem medir consequências, ou desconhecendo as 
fronteiras da ética e da moral. No Brasil os sortilégios são muitos, mas o que mais 
nos tem chamado a atenção é o da corrupção envolvendo dinheiro e poder.
 Em reportagem no último domingo sobre benefício do Governo para pes-
soas pobres, cuja renda familiar não ultrapasse a R$400,00, vimos alguns exem-
plos do sortilégio do dinheiro na vida de brasileiros. Este benefício concedido pelo 
Estado tem sido desviado por pessoas inescrupulosas, gerando prejuízo que alcan-
ça a casa dos bilhões no último ano. O valor a ser pago é de R$945,00 para uma 
família, com declaração de pobreza e demonstração da necessidade. No entanto, 
pessoas com apartamento no Leblon (sócio de shopping), casa em condomínio 
de luxo no litoral baiano, apartamento em Gramado (comprando outro imóvel por 
um milhão e meio de reais), moradora de condomínio de classe média em Miami 
(EUA); pessoas totalmente fora do perfil de direito ao recebimento do benefício, 
além de despachantes e funcionários do INSS (órgão responsável por tal pagamen-
to), todos envolvidos. Quando entrevistadas nenhuma delas se constrangeu por tal 
fato, vendo como normal e justo. Recusando-se a sequer cogitar devolver a quantia 
recebida indevidamente, declarando que não devolve a corruptos (o que eles são?), 
ou alegando não ter condição econômica para devolver o que receberam. Trata-se 
do sortilégio do dinheiro, da sedução da riqueza, da avareza que é idolatria. 
 Oh miséria, oh desgraça, oh desdita. Esse não pode ser o País que que-
remos para nós, nossos filhos e descendentes. Que vergonha ao ouvir isso de 
pessoas instruídas (problema não é educação é caráter), pessoas ricas (problema 
não é pobreza é caráter) e pessoas com alto padrão de vida (problema não é falta 
de infraestrutura é falta de vergonha na cara). Pense se suas atitudes também 
não corroboram para a multiplicação da corrupção, falcatrua e canalhice em nos-
so País. 
 Que nossa sedução seja pelo Reino de Deus e seus valores, com com-
promisso de manifestar, a cada dia e em todos os meios e lugares, nosso caráter 
renascido em Cristo como novas criaturas para o louvor de Sua glória.

                                                                                                   RV. PAULO AUDEBERT DELAGE

ANO LXXVI   Domingo 23 de setembro de 2018   Nº 3804

SORTILÉGIOS BRASILEIROS



 

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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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


