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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. Atenção! Hoje a classe do Rv. 
Paulo não irá funcionar.

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: 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, devido ao Aniversário do Re-
canto, não teremos UCP. Ensina a criança no cami-
nho em que deve andar, e ainda quando for velho, 
não se desviará dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
ATENÇÃO GALERA! O nosso querido Recanto está 
completando 40 anos e nós participaremos, com 
toda a igreja, da comemoração desta data tão es-
pecial no próximo sábado! Confira as informações 
neste boletim e não fique de fora!  

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
06/10: UMP participa da comemoração de 40 anos 
do Recanto
11 a 14/10: Acampamento UMP (no Recanto)
 
Acampamento UMP - IPVM - “ALIMENTO”  
Data: 11 a 14 de outubro 

Hoje é o último dia para você se inscrever pelo valor de 
R$ 330,00 em 3x. Inscrições pelo site: www.recanto-
presbiteriano.com.br. Não fique de fora!  
 
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.

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

Geração de Ouro
Nos meses de outubro e novembro não teremos as reu-
niões mensais, pois a equipe da Geração de Ouro estará 
apoiando o Recanto nas atividades do próximo sábado. 
Deixaremos o mês de novembro livre para prepararmos 
o nosso Almoço de Encerramento de atividades no final 
do ano.

35º - Encontro de Casais com Cristo IPVM -  
“ESCOLHAS EM TEMPOS DE ELEIÇÃO”

Escolher Trabalhar Para o Senhor
Faltando pouco tempo para as eleições, ainda temos di-
ficuldade de escolhas para onde olhar. Mas neste final 
de semana vimos toda a equipe com a escolha tomada, 
trabalhando com “perseverança e olhando firmemente 
para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo”. 
Hebreus 12.2. A Equipe escolheu praticar o principal de 
todos os mandamentos: “Amarás, pois, o Senhor teu 
Deus, de todo o seu coração, de toda alma, de todo en-
tendimento e toda a tua força e amarás o teu próximo 
como a ti mesmo”. Marcos 12.30-31

Escolher a Cristo Como Único e Suficiente Salvador
Semelhantemente os casais de encontristas escolhe-
ram conhecer “o Caminho, a Verdade e a Vida com 
Cristo” João 14.6, para dar mais cor e beleza em seus 
casamentos, na sua vida espiritual e, consolidando vidas 



inscrição e informações. Fique ligado nos horários:
• Ida: saída da IPVM às 6:30.
• Volta: saída do Recanto às 18:00.

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. Assim que definida encaminhem por email 
para a secretaria os nomes da nova diretoria (ipvm@
ipvm.org.br).

Planejamento 2019
As diretorias eleitas já devem fazer seu plano de tra-
balho para 2019, pois no final de outubro haverá a 
Reunião de Agendamento.

Dia das Crianças “literário”
Em comemoração ao mês das crianças, a Junta Dia-
conal está divulgando e promovendo a venda de li-
vros infantis da editora Mais Doce que o Mel, como 
forma de presentear as nossas crianças. Estes livros, 
escritos pela nossa querida Alice Delage, têm o intui-
to de abençoar a vida dos pequeninos e seus lares. 
Esse material também é utilizado para a evangeliza-
ção das crianças, projetos missionários e no ITACI. 
Venha conhecer e prestigiar o trabalho da Alice! Os 
livros estarão disponíveis ao lado do Cantinho Cul-
tural neste domingo 30 e no domingo que vem dia 
07/10.

Campanha de Alimentos - Por que participar!
A IPVM está desenvolvendo uma campanha de doa-
ções para a AEB – Associação Evangélica Beneficen-
te. A entidade está completando 90 anos de sua fun-
dação e tem desenvolvido trabalhos relevantes junto 
a população em situação de vulnerabilidade social.

Ainda neste ano, além da Casa Porto Seguro para 
pessoas em situação de rua, projeto pioneiro nes-
sa área e o Redenção Cracolândia, a AEB assumiu 
o Projeto CTA Liberdade – Centro Temporário de 
Acolhida para 240 pessoas e o CTA Canindé para 
50 famílias, ou 200 pessoas, para onde foram enca-
minhadas algumas das famílias vitimadas no desa-
bamento recente no Centro de São Paulo. Somados 
esses quatro projetos com as mesmas caracterís-
ticas, o número de atendidos, diariamente e em 
tempo integral, chega a 900 pessoas. Em números 
absolutos a A.E.B. responde hoje por mais de 4.000 
pessoas. 

Para continuar nessa caminhada ela precisa de nos-
sa cooperação. Até o dia 30 de setembro, você pode 

conjugais afetivas com o amor de Cristo.
• 37 casais participaram do 35º ECC IPVM.
• 64 pessoas já conheciam a Cristo.
• 10 pessoas não usufruíam desta intimidade com Cristo.
• 8 pessoas ESCOLHERAM a Cristo como único e sufi-
ciente Salvador (80%).
• 1 pessoa se reconciliou com Cristo.
• 35 casais decidiram por ter Jesus como centro de seu 
casamento.
• 24 igrejas irmãs estiveram nos apoiando neste ECC.
A Equipe do ECC agradece a todos os que nos sustenta-
ram com as suas orações.

Pequenos Grupos Familiares
É uma excelente oportunidade de crescer na graça de 
Deus e fortalecer o vínculo com os irmãos. Cada grupo 
conta com um casal atuando como facilitador. Partici-
pe! 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) – Gilberto 
e Nafum e Everardo e Laura.
Para mais informações, procure pelo presbítero Amauri 
Machado.

Ministério de Música 
Participe deste ministério. Você encontrará os horários 
dos ensaios na contracapa do boletim.

Avisos
1) Festa de 40 anos do Recanto! Já é sábado que vem!
Considerando a importância do Recanto, que fez e faz 
diferença na vida de tantas pessoas, reserve o próximo 
sábado (06/10) para comemorar conosco esse marco. 

Esse ano será diferente: ao invés de cada um levar a 
sua comida, como num pic-nic tradicional, estamos 
preparando uma festa bem legal, cuja renda será in-
vestida no Recanto. Será um dia inteiro com diversas 
opções de alimentação, atrações e atividades de la-
zer para adultos e crianças - tudo a preços baixos.  
Já fez a sua inscrição? A festa já é no próximo sábado 
(06.10).
 
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! Quem vai de carro também 
precisa fazer inscrição antecipada para controle. Espe-
ramos você na mesa ao lado do Cantinho Cultural para 



ajudar doando alimentos não perecíveis ou realizando 
uma “oferta específica” para este fim na tesouraria da 
IPVM. Para fazer sua doação é só entregá-la a um dos 
nossos zeladores ou deixar diretamente na caixa que 
está ao lado do Cantinho Cultural. Sua ajuda é muito 
importante para que esse trabalho continue. Contamos 
com você! 

Agenda pastoral
O Rv. Paulo está em Juiz de Fora para verificar obras de 
reforma do apartamento de sua  família e retornará no 
dia 1º de outubro. Esse período de cinco dias faz parte 
dos dez dias de férias que ainda lhe restam no período 
de 2018.
 
No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do 
Catecismo Maior. 116. Que se exige no quarto manda-
mento? No quarto mandamento exige-se que todos 
os homens santifiquem ou guardem santos para Deus 
todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em 
sua Palavra, expressamente um dia inteiro em cada 
sete; que era o sétimo desde o princípio do mundo até à 
ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana des-
de então, e há de assim continuar até ao fim do mundo; 
o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se 
chama Dia do Senhor. Is 56.2, 4, 6, 7; Gn 2.3; 1Co 16.2; 
Jo 20.19-27; Ap 1.10.

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Canti-
nho Cultural.

Promovida à Glória Eterna
No domingo, 23 pp. aprouve ao Senhor chamar a nossa 
irmã em Cristo, Cleide Rollemberg de Rosis para estar 
ao Seu lado. Rogamos a Deus pelos familiares, para que 
o Senhor, em seu infinito amor, conforte seus corações 
neste momento difícil de separação e saudades.

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

Eliezer Silveira informa que a cirurgia foi um sucesso e 
já está se recuperado. Agradece aos irmãos que inter-
cederam por ela e a Deus pela sua recuperação.

Aniversariantes da semana
Hoje Juan Carlos Monastério Cespedes
 Sophia Hoffert Monteiro de Lima
 Julia Galluzzi Scott
1/10 Alexandre de Almeida Vieira
 Daniel Luiz Novaes Machado

Escalas
HOJE
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Alexandre e Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, Kesley, 
Lincoln, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 03.10- Márcio)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Angelo Claus, Everson, Hothir, 
Petrilli, Luiz Eduardo, Silas 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

 Maria Laura Garcia Carboni Freiria 
2 Rebeca Nishioka Petrilli
 Vanilda Vilano Avelar
3 Paulo Henrique N. F. de Bragança
4 Flávio Daniel Flud Lima
 Ana Feitosa Tsukada
 Daniela Bertagni Abraão
 Arthur Santucci Rocha
5 Antonio Carlos Gonçalves Scabbia
 Joana Favett
6 Renan Rocha Torres
 Sérgio Della Nina
 Everson de Paula Fernandes
 Enid Krebsky de Carvalho



 O tema hoje é eleição e política e o abordarei de forma bem direta e simples, 
sob a ótica de nosso envolvimento na oração e na coerência ao darmos nosso voto.
 Você ora para que o Brasil tenha liberdade religiosa e outros países (de re-
gimes comunistas) também a tenham, mas tem a intenção de dar seu voto a partido 
alinhado com comunismo e candidatos comunistas que restringem tal liberdade?
 Você ora pela família a fim de que tenha e mantenha os padrões e moldes da 
tradição cristã, mas vai votar em partido ou candidato alinhado com a destruição de 
tais valores e que patrocina a quebra de tais padrões com apoio a entidades destrui-
doras de tais valores? 
 Você ora pela vida e o fim da violência, no entanto votará em partido ou can-
didato que apoia a legalização do aborto em qualquer situação desejada pela paciente?
 Você ora pela paz e diminuição da violência, mas dará seu voto a partido ou 
candidato que privilegia o bandido com leis mais frouxas, benevolentes e lenientes?
 Você ora para desenvolver suas possibilidades e habilidades e alcançar me-
lhoria em suas condições de vida, mas dará seu voto a partido ou candidato que pro-
põe invasão de propriedade e desconsidera seu direito à propriedade?
 Você ora pelo combate e banimento da corrupção de nosso meio político e 
social, mas votará em partido e ou candidato envolvido em escândalo financeiro com-
provado e que foi processado, condenado e cassado, ou sofreu impedimento?
 Você ora para que os valores e padrões cristãos sejam mantidos em nossa 
sociedade, porém votará em partido ou candidato que preconiza, incentiva ou estabe-
lece a chamada “ideologia de gênero” dando às crianças cartilhas com tal ensino nas 
escolas públicas; a descriminalização das drogas entre outras propostas?
 Você ora com instância por renovação na política, por não tolerar mais es-
ses indivíduos que vivem tais quais parasitas da sociedade no universo político como 
profissionais e perpetuadores de seus “feudos” por seus descendentes, no entanto, 
votará nesta “velharia” e velhacaria outra vez, reconduzindo muitos que têm sistema-
ticamente dilapidado a coisa pública e se locupletado com dinheiro de corrupção e 
abrigam-se no “foro privilegiado”?
 Caso seja essa a sua condição ou situação exorto você a que seja coerente, 
parando de orar desse modo (o que é claro não deve acontecer), OU VOTANDO EM 
PARTIDO E CANDIDATO QUE SE ALINHE COM O MODO CRISTÃO, BÍBLICO E COR-
RETO DE ORAR. Seja coerente. Ore certo. Vote certo.

                                                                                                   RV. PAULO AUDEBERT DELAGE
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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


