
vivemos, e assim, transmitir a 
mensagem de esperança do 
Evangelho a todos os ho-
mens. Queremos acolher as 
pessoas e manter um espaço 
de adoração e comunhão que 
glorifique ao nosso Deus e 
abençoe todos que aqui fre-
quentam. Para isso, conta-
mos com a sua oração, seu 
apoio, dedicação, a consa-
gração de seus dons e talen-
tos para juntos continuarmos 
a edificar uma comunidade 
que seja relevante e cativan-
te, acolhedora e transforma-
dora. Em nossa comunidade, 
enfatizamos e investimos nas 
pessoas. Uma boa parte de 
nossos recursos é investida 
com o propósito de alcançar 
e abençoar vidas. Nosso mai-

“Alarga o espaço da tua tenda; 
estenda-se o toldo da tua habita-
ção, e não o impeças; alonga as 
tuas cordas e firma bem as tuas 
estacas. Porque transbordarás 
para a direita e para a esquer-
da…” (Is 54.2,3)  

A Igreja Presbiteriana Vila Alpes está 
completando 12 anos de fundação em 
2017.  Agradecemos a Deus por ter sus-
tentado e abençoado grandemente nos-
sa comunidade nestes anos. Somos 
gratos pela vida de cada membro que, 
graças a sua participação, consagração 
de seu tempo, dons e talentos foi possí-
vel edificar esta igreja e manter este 
verdadeiro “Espaço de Vida” onde aco-
lhemos as pessoas e transformamos 
vidas. Queremos uma igreja bíblica, a-
colhedora e atenta ao novo tempo que 

or patrimônio são as pessoas e 
alcançá-las é a nossa maior mis-
são, pois acreditamos que é a 
melhor maneira de honrarmos e 
glorificarmos ao nosso Deus. No 
entanto, para que esta ênfase 
continue a ser uma realidade em 
nossa igreja, precisamos come-
çar a pensar no futuro, pois nosso 
espaço está ficando pequeno e 
precisamos literalmente “alargar o 
espaço da nossa tenda”. Estamos 
lançando este projeto de amplia-
ção do nosso espaço, dobrando a 
sua capacidade. Para construir 
este “Novo Espaço de Vida” de-
vemos orar e trabalhar para que 
Deus nos abençoe e no tempo 
oportuno o sonho se torne reali-
dade. Se engaje conosco neste 
empreendimento de Deus e va-

mos fazer a diferença! 

Igreja Presbiteriana Vila Alpes 

Rua Domingos T. Mendonça, 1121  

Vila Alpes - São Carlos / SP 

CEP: 13570-501  

Tel: 16-3368-3872 

Email: ipvilaalpes@hotmail.com 

  UMA COMUNIDADE QUE EXISTE          

PARA SERVIR A DEUS E AO PRÓXIMO 

Reuniões aos domingos: 
- 09h00—Reunião de Oração 
- 09h30—Escola Bíblica Dominical 

- 19h00—Culto de Louvor e Adoração  

Transmissão online: www.ipvalpes.org 

Projeto do Novo Templo da I. P. Vila Alpes 

www.ipvalpes.org 

Venha nos fazer uma visita e traga a sua família, todos serão bem vindos! 

Colaborar com este trabalho: Banco do Brasil  Ag. 6845-4 c/c 001246-7 CNPJ: 07.481.736/0001-78 

não aprendeu isso é por 
que ainda não conheceu e 
nem experimentou o amor 
de Deus. O medo afasta, 
mas o amor aproxima. 
E  segundo Romanos 8, 
nenhuma condenação há 
para aqueles que estão 
em Cristo Jesus! “No a-
mor não existe medo; 
antes, o perfeito amor 
lança fora o medo. Ora, 
o medo produz tormen-
to; logo, aquele que te-
me não é aperfeiçoado 
no amor. Nós amamos 
porque ele nos amou 
primeiro.” (1a Jo 4.18,19) 
Venha experimentar o 
amor de Deus e a paz que  
este mundo não pode ofe-
recer. Nosso Deus e pai 
está de braços abertos. 
Conheça nossa igreja e 
participe dos nossos en-

contros! Pr Edgard Casolli 

Desde o cristianismo me-
dieval até o pentecostalis-
mo atual, e por vezes até 
mesmo no meio evangéli-
co mais tradicional, o me-
do e a culpa tem sido um 
grande motivador da fé de 
muitos cristãos. É a fé no 
medo e não a fé no amor. 
Por medo as pessoas o-
ram, rezam, ofertam, fa-
zem boas obras e são 
religiosos. Muitas igrejas 
se aproveitam disso, pois 
a religião do medo e da 
culpa faz com que as pes-
soas se sacrifiquem, para 
serem aceitas por 
Deus. O medo da punição 
move o religioso em sua 
fé e ainda o faz julgar o 
próximo, achando que 
todo sofrimento é fruto da 
punição e condenação de 
Deus. Esta fé é doente e 
pessoas assim são ator-

mentadas. Seus corações 
são vazios do amor de 
Deus e cheios de raiva, 

crítica, julgamento e male-
dicência! São cheios de 
religiosidade, mas sem 
misericórdia. Vivem com 
medo, culpa e são hábeis 
em interpretar o sofrimen-
to alheio. Saiba que o a-
mor de Deus é incondicio-
nal e imutável, não há 
nada que possamos fazer 
para Deus nos amar mais 
ou menos. Quem ainda 

O Ministério de Ação 
Social da Igreja Presbite-
riana Vila Alpes promove 
muitas atividades benefi-
centes como bazar, jan-
tar, pizzas etc. Toda ar-
recadação é revertida 
em ajuda e auxílio social. 
Famílias carentes são 
assistidas com remédios, 
alimentos e orientação 
nas necessidades mais 
básicas. Através deste 

ministério entidades são 
auxiliadas, como o Abri-
go de Idosos Helena 
Dornfeld de São Carlos. 
Venha fazer parte deste 
projeto! 

Curso Música: Sábado 9h 

Curso Pintura em tecido: 

Segunda e quarta 14h30 

Bazar de sábado: Divulga-

do com antecedência . 

Fé no medo ou fé no amor? 
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Geração de Atitude  

Jovens e Adolescentes  

Jesus frequenta-

va uma igreja na 

sua época? 

Disque-Paz (16) 3368-7504 

Segundo seu costume... 
“Indo para Nazaré, 
onde fora criado, 
entrou, num sába-
do, na sinagoga, 
segundo o seu 
costume, e levan-
t o u - s e  p a r a 
ler.” (Lc 4.16) 
  
Jesus era mais perfei-
to do que eu e você, 
concorda? E mesmo 
assim frequentou uma 

Sinagoga (a igreja da 
sua época).  Não usou 
como desculpa os defei-

tos dos membros, nem 
as falhas da liderança e 
nem mesmo os proble-
mas da sua igreja. Je-
sus conhecia muito bem 
a sua igreja (foi criado 
nela), e mesmo assim a 
frequentava (segundo 
seu costume). E não só 
tinha o hábito de ir na 
igreja, mais que isso, ele 
era engajado (levantou-
se para ler). Em vez de 
só criticar os problemas, 
apresentava soluções. A 
igreja é o lugar onde 
somos confrontados 

para crescer, fugir da 
igreja é fugir de si mes-
mo e de Deus! Deixe de 
usar desculpas e fre-
quente uma igreja séria 
que fale as verdades 
que você precisa ouvir!!  
 

“Não deixemos de 
congregar, como é 
costume de alguns; 
antes, admoestamo-
nos uns aos outros, 
tanto mais quanto 
vedes que vai se a-
proximando aquele 
dia.” Hebreus 10:25 

(16) 33687504 de São 
Carlos ou região que 
você irá ouvir uma men-
sagem de esperança e 
paz.  Retire na recepção 
da igreja cartões do Dis-
que-Paz e distribua, dei-
xe no comércio, no seu 
trabalho, no seu bairro e 
entregue aos seus ami-

gos.     

A Igreja Presbiteriana 
Vila Alpes tem como 
missão e visão levar a 
Verdade do Evangelho 
ao maior número possí-
vel de pessoas. Assim, 
dentre vários projetos 
evangelísticos, ela man-
tém o ministério do Dis-
que Paz desde abril de 
2009. Basta ligar para 

melhores escolhas e as 
melhores coisas da vi-
da!!! Deus disse para 
você: Então, me invoca-
reis, passareis a orar a 
mim, e eu vos ouvirei. 
Buscar-me-eis e me 
achareis quando me 
buscardes de todo o 
vosso coração. Jer. 
29.13-14)  Venha fazer 
parte desta família!     
 

UMP União Mocidade Presbiteriana  
UPA União Presb. Adolescentes 
UCP União Crianças Presbiterianas 

IPVA KIDS “Ensina a cri-
ança no caminho que de-
ve andar e ainda quando 
for velho não se desviará 
dele.” (Pv 22.6)  Aqui as 
crianças tem um espaço só 
delas com linguagem e con-
teúdo adequado! Tanto na 
Escola Dominical (9h) como 
durante nosso culto de lou-
vor e adoração (19h) onde 
temos o Culto Infantil. Traga 
seus filhos aos domingos! 

“Geração de 
Atitude” é feita 
de jovens, ado-
lescentes e pré-
adolescentes 
da nossa igreja. 
Esta época da 
vida é maravi-
lhosa e Deus 
quer muito es-

tar com você e te aben-
çoar, dar forças e dirigir 
seus passos para os 
melhores caminhos, as 

www.ipb.org.br 

G O O D  N E W S — A  B O A  N O T Í C I A  

Presbiterianismo no Brasil: 

  Geração de Atitude e IPVAKIDS 
www.facebook.com/geracaodeatitudeipva 
www.ipvablog.wordpress/mocidade   

Transmissão online 

aos domingos 19h: 

www.ipvalpes.org 

Deus acessível a todos! 
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Não existe nada mais acessí-
vel, democrático e igual para 
todos do que Deus. Lamenta-
velmente (se por má fé ou por 
ignorância, eu não sei, Deus o 
sabe), há quem ensine que 
quem estiver com Deus não 
terá privações, provações e 
adversidades. No entanto, 
não é isso que a experiência 
e principalmente os milenares 
textos Sagrados nos mos-
tram. É mais provável que na 
privação, provação e adversi-
dade Ele se revele de manei-
ra mais tangível do que nun-
ca, tocando na essência do 

ser humano, saciando o 
insaciável, confortando 
o inconfortável, preen-
chendo o vazio eterno 
dentro de nós. As cir-
cunstâncias podem mu-
dar depois disto? Sim 
ou não, pois pouca coi-
sa importa depois disto. 
Não importa se você mora em um 
palácio ou é um morador de rua, 
famoso ou desconhecido, santo 
ou pecador, crente ou incrédu-
lo. Ouse se aproximar Dele, invo-
cá-Lo, buscá-Lo… Clame, grite, 
fale, no barulho dos seus pensa-
mentos ou no silêncio da sua al-

ma, não importa, faça! Deus 
está igualmente acessível a to-
dos. Basta buscá-lo onde e co-
mo você estiver.  “Perto está o 
Senhor de todos os que o in-
vocam, de todos os que o in-
vocam em verdade.” (Salmo 

145.18) 

Programa de Rádio Good 
News é apresentado na Rá-
dio Club AM 1400 Khz na 
cidade de São Carlos e Regi-
ão além de ser transmitido 
online, toda segunda-feira 
das 20h às 21h. O Programa 
foi fundado em Abril de 2009 
pelo ministério de comunica-
ção da nossa igreja  “MC4 – 
Áudio, Vídeo, Impresso e In-

ternet.” Ouça e divulgue! 

MC4 - Ministério de              

Comunicação:                
Site da Igreja :  
www.ipvalpes.com                 
Blog do Pastor Edgard Casolli: 
www.ecasolli.wordpress.com  
Blog dos Ministérios: 
www.ecasolli.wordpress.com   
Facebook da igreja:      
www.facebook.com/ipvalpes   
Instagram da igreja:       
www.instagram.com/vilaalpes 
Canal no Youtube (IPVATV): 
www.youtube.com/user/IPVATV       
Convergência: Ciência e Fé:       
centroconvergencia.wordpress.com 
Centro Capacitação de Líderes:       

www.cecalider.wordpress.com   

Mutualidade origina-se da 

expressão bíblica uns para 

com os outros (Rm 12.5) e 

existem cerca de trinta e 

seis mandamentos mútuos 

no Novo Testamento como 

“Amem-se, aceitem-se, su-

jeitem-se uns aos outros... 

Vamos participar durante a 

semana de algum grupo de 

Estudo e Oração? 

Grupos de Estudo e Ora-

ção: Uma experiência mara-

vilhosa! Uma grande oportu-

nidade de crescer em graça 

e conhecimento e viver a 

mutualidade cristã durante 

nossos encontros nos lares. 

A prática da mutualidade 

(uns aos outros) é ordenada 

na Bíblia e só pode ser pra-

ticada em grupos menores. 

Pequenos Grupos  

Programa de Rádio Good News 

A IGREJA MANIFESTA A SUA COMUNHÃO COM DEUS, 

E ENTRE OS IRMÃOS, POR MEIO DA MUTUALIDADE.  

http://www.youtube.com/user/IPVATV
https://centroconvergencia.wordpress.com/
http://cecalider.wordpress.com/

