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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito 
bem vindo. Para o seu melhor proveito durante 
o culto, oferecemos um culto direcionado para 
crianças e berçário no mesmo horário que o 
nosso.  Em nossa Escola Bíblica Dominical pre-
paramos uma classe especial para você. Nossos 
diáconos poderão encaminhá-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: hon-
rar e servir a Deus e, na Sua dependência, al-
cançar pessoas com o Evangelho de Cristo, 
acolhendo-as com amor, na família dos que 
crêem, ajudando-as a serem frutíferas e ma-
duras e equipando-as para o serviço de acordo 
com os princípios bíblicos.

Conheça nossas atividades

dom 9h Culto matutino
11h EBD
16h30 Ensaio Coro IPVM 
17h Ensaio Coro IPVM Kids 
19h Culto vespertino

seg 20h Ensaio da Orquestra 

ter 12h Reunião de oração 
13h Encontros da SAF 
20h Ensaio do Coro Masculi- 
 no  Maranatha
20h Ensaio do Coro Feminino  
 Cantares

qua 20h Estudo Bíblico

qui 20h Ensaio do Coro IPVM

sex 19h30 Futebol

sáb 10h UCP [crianças]
14h UPA [adolescentes]
18h30 UMP [jovens]

BEM-VINDOS

Nossos pastores
pastor efetivo Rev. Paulo Audebert Delage
pastores auxíliares 
Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
Rev. Otniel Tavares Barbosa
pastores eméritos
Rev. Pércio Gomes de Deus
Rev. Eudes Coelho Silva

Nossos projetos de plantação 
de igrejas

Suarão/SP - Rua Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho, 
2880 - Itanhaém - (13) 3426-8958
Itapeva/ MG - Rua Assis Monteiro, 210 - Centro
(35)3434-2324
Envira-Amazonas - parceria IPM

Nossos missionários

Conselho Missionário da IPVM
Novos Campos - Rev Mariano Alves-PE
Rumo Sertão - Rev Marcos Severo-RN / CE
Pastor Abelardo - Nossa Missão
Pastor Alcedir Sentalin - Amazonas
Pastor Janio Ceritelli - Espanha
Missionária Mariana Lima - Cruzada Estudantil - sp
Miss. Danilo Soares e Joelma - Guiné Bissau
Miss ’X’ - País Asiático

Pastor Josue Yupang - Ayacucho- Peru
Missionário Neri Aiala - Aldeia de Porto Lindo - ms
Pastor Wildo - Projeto Vida
Pastor Ronaldo F. André- Constância - Romênia
Missionária Elinalda dos Santos - Santa Rita - Paraguai
Pastor Paulo Sícoli Filho - Anduze – França
Pastor Cláudio Gonçalves - Nova Zelândia
Capelania - Jenny Lilia Costivelli Cazaroli de Andrade 



Está lá.

 “Moisés, porem, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava” 
(Êxodo 20:21) 

 Este texto está vinculado ao início da caminhada de Israel após a sa-
ída do Egito, sob a liderança humana de Moisés. Os Dez Mandamentos ha-
viam sido passados por Deus ao grande líder hebreu e o Senhor lhe falava de 
forma extraordinária e maravilhosa na montanha. O povo estava terrificado 
e Moisés lhes servia de intercessor, fazendo com que a vontade do Senhor 
fosse passada aos hebreus. Eles mesmos pediram para que Moisés interme-
diasse a situação entre o Senhor e eles, não lhes falando diretamente, tama-
nho seu terror.

 Em meio a tal situação encontramos uma imagem que se nos afigura 
aparentemente distorcida, por afirmar que Deus estava em uma nuvem es-
cura. Em nossa mente (e por informação das Escrituras) habituamo-nos a as-
sociar a presença de Deus a nuvens claras, brancas e reluzentes. No entanto, 
a colocação no texto nos faz direcionar nossa mente ao fato de que Deus 
pode, também, estar em uma nuvem escura. Claro que este é um momento 
muito complexo e difícil de perceber a presença e manifestação do Senhor. 
É, para nós, quase impossível entender que Ele possa resolver colocar-se em 
relação conosco em uma nuvem de caráter escuro. Mas, Deus está lá e fala 
conosco de forma intensa, embora diferente daquela na qual nos deleitemos 
mais, ou seja, no esplendor da luz e claridade. 

 Esta é uma situação na qual se pode entender sob a perspectiva pes-
soal (individual) ou coletiva (social). Em sua experiência particular de angús-
tia, aflição e dor, ou em expressão de tragédia coletiva como em Portugal no 
incêndio ali visto, ou na Boate Kiss, ou no Edifício Joelma (os que se lembram). 
É quase impossível admitir e aceitar que Ele esteja “na nuvem escura”, mas 
Ele também está lá. Como disse Jó: “Bendito seja o Nome do Senhor”.

Rv. Paulo Audebert Delage  
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Acontece hoje
Sejam bem-vindos!
Recebemos com muita alegria o rev.  Paulo César Nu-
nes dos Santos  e o coral da Igreja Presb. do Morumbi, 
que irão enriquecer nossos atos de adoração e louvor 
durante o culto matutino.

Culto Infantil
Acontece paralelamente ao culto dos adultos, no sa-
lão Isaac de Mesquita.

Escola Bíblica 
As aulas começam às 11:00.

Almoço missionário
Logo após a EBD  haverá a venda de kits de almoço, 
lembrando que a verba arrecadada será para a XI Via-
gem Missionária IPVM. Vamos participar!

Participe
Reunião de oração
Acontece todas as terças-feiras às 12:00 no salão 
Isaac de Mesquita. 

SAF – sociedade de senhoras
Celeiro do Amor e Oficina de Costura: Todas as ter-
ças às 13:00. Reunião de Oração: Todas as quartas às 
15:00. Participe!!

Estudo bíblico 
Acontece as quartas-feiras às 20:00. O livro estudado 
é I João. 

UCP (crianças até 12 anos)
Já estamos de férias! Aproveitem bem este período e 
nos reencontraremos em agosto.

UPA (adolescentes)
Encerramos o semestre ontem, em uma agradável 
noite e com deliciosas pizzas. Retornaremos em 
agosto. Desejamos excelentes férias e Temporada de 
Inverno aos que irão para o Recanto no próximo mês.  

UMP (Jovens)
Confira as próximas programações aos sábados às 
18:30 na IPVM.  

UMP – grupo de jovens e Pequenos grupos 
Informações acesse a página: www.facebook. com/
ipvmump 

GEA – grupo para solteiros, descasados e viú-
vos
Estaremos comemorando 24 anos do grupo. O en-
contro será no sábado dia 8 de julho às 19:30. Con-
taremos nesse dia com a participação da palestrante 
Zenilda,  fundadora do grupo.

Geração de Ouro
Faremos uma grande festa caipira! Será no dia 15 de 
julho às 15:00 aqui na IPVM. Você pode contribuir tra-
zendo um prato de salgado ou doce. Reserve o seu 
convite no Cantinho Cultural.

Ministério de Música
A agenda de ensaios dos coros encontra-se na con-
tracapa do boletim. Venha participar deste ministério.

Orquestra IPVM
A orquestra da igreja está de volta e mensalmente 
tocaremos nos cultos da IPVM. Nossos ensaios são 
as segundas-feiras às 20:00. Se você já toca algum 
instrumento, ou tem interesse em começar a tocar 
entre em contato com o João Pedro (99993-4199). 
Participe deste ministério!

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Seja um voluntário deste ministério. Fale com a Ro-
sângela: 99708-3690.
Somente para ouvir uma mensagem:  5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro:  5572-6454

Avisos
Mudança de Horário: 
Informamos aos irmãos que a partir de domingo 
que vem, o culto MATUTINO  começará  às 9:15.

Deus do impossível, que nos surpreende, que 
nos dá vitória e nos faz crescer!!
A Junta Diaconal rende graças ao Senhor por tudo que 
Ele permitiu realizar  e abençoar pessoas através da 
ajuda dos irmãos. Agradecemos a todos pois, mais 
uma vez, se prontificaram em atender nosso apelo 
para ajudar na realização do  trabalho no ITACI (Ins-
tituto de Tratamento do Câncer Infantil)  e na arreca-
dação de alimentos para AEB (Associação Evangélica 
Beneficente). 

ITACI: valor total arrecadado: R$ 7.860,00. Utilizados 
na programação, R$ 5.546,19; e como superabundou 



a graça de Deus, a diferença de R$ 2.313,81 foi utili-
zada na compra de suplemento alimentar para pacien-
tes em tratamento ambulatorial.

AEB: valor total arrecadado: 700 kg em alimento e 
valor ofertado de R$ 2.530,00 o qual foi repassado à 
referida entidade, para compra de alimento que serão 
destinados à Casa Porto Seguro (homens em  situa-
ção de rua) e CECOM (Casa de Convivência Otoniel 
Mota - lar de idosos).

Recepção de membros
Na última reunião do Conselho, no dia 20 pp. foi rece-
bida como membro comungante,   por Carta de trans-
ferência: Renata Cláudia Cazaroli de Andrade Piva e 
seus filhos menores, não comungantes, Rebeca de An-
drade Piva e Matheus de Andrade Piva , oriundos da 1ª 
Ig. Presb. de São Bernardo do Campo (SP); e por Ba-
tismo o menor, como membro não comungante: Da-
niel Rezende Araújo, filho de Aluízio Gomes de Araújo 
Júnior e Rebeca Polli Rezende de Araújo, membros co-
mungantes da IPVM.  Alegramo-nos com a chegada 
de todos e desejamos que o Senhor os abençoe neste 
tempo conosco.

Escola Bíblica de Férias  (EBF) 
Acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de Julho. Inscrições 
na UCP ou pelo whatsApp abaixo.  Oremos pelo tra-
balho e quem puder ajudar na preparação, nos dias 
da EBF com lanche, brincadeiras, música e história 
entre em contato no 11.98401.4710 (Leonardo) ou 
11.98410.4116 (Rubia).

Projeto Ana
“Mães que intercedem por seus filhos”. Não terceirize 
esta responsabilidade. Venha orar por seu filho. A SAF 
se reúne toda última quarta-feira do mês com esse 
objetivo às 15:00 no Salão Isaac de Mesquita. 

Temporada de Inverno 2017
Inscrições abertas para a Temporada de Férias – In-
verno 2017 no Recanto. O tema dessa Temporada 
será: “Refletimos como um espelho a Glória do Se-
nhor”. As inscrições são feitas no site do Recanto 
(www.recantopresbiteriano.com.br) via PagSeguro. 
O acampamento começará nos dias 05/07, 09/07 e 
16/07 para as semanas P, M e G, respectivamente. 
Inscrições pagas até o dia 13/05 têm um preço pro-
mocional! 

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior.  

50. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois 
da sua morte? A humilhação de Cristo depois da sua 
morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar 
no estado dos mortos e sob o poder da morte até ao 
terceiro dia; o que, aliás, tem sido exprimido nestas 
palavras: Ele desceu ao inferno (Hades). 1Co 15.3-4; 
Mt 12.40.

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.

Aplicativo IPVM 
Baixe nosso aplicativo e receba com rapidez os bole-
tins e principais avisos. Acesse o Google Play ou o App 
Store no seu celular e busque por: IPVM

Boletim por e-mail 
Solicite este serviço enviando uma mensagem para 
(secretaria@ipvm.org.br) 

Cultos na internet 
Para os cultos ao vivo e últimas transmissões acesse 
o endereço:  www.ipvm.tv.br

Programação de aniversário: 75 anos
 Atentem para as programações e convidem seus ami-
gos e família. 

Junho:
Hoje: I. P. do Morumbi e coro - manhã

Julho:
Dia 09: I. Metodista de Vila Mariana e coro - noite
Dia 23: I. P. Higienópolis – manhã 

Agosto:
Dias 3 a 6: Rev. Augustus Nicodemus às 20:00
Dia 13: Rev. João Carlos (Missão Cena) - manhã e noite 
Dia 20: Portas Abertas – manhã e noite 
Dia 26: Missão Mais – UPA e UMP
Dia 27: Missão MAIS (Imigrantes sírios) – manhã e 
noite 

Setembro:
Dia 03: UMP e UPA - manhã 
Dia 17: I. P. Moema com coro - manhã 
Dia 24: I. Assembleia de Deus Bereana com coro ou 
quarteto de cordas – manhã 



Outubro:
Dia 08: I. Batista de Vila Mariana – noite
Dia 22: I. P. Ipiranga manhã / ECC e noite (com con-
junto noite) 

Novembro:
Dia 05: Coro Maranatha - manhã
Dia 26: I. P. Unida de São Paulo com coro – manhã 

Dezembro:
Dia 03: SAF e Cantares. 

Pedidos de oração
XI Viagem Missionária IPVM:
A Equipe da XI Viagem Missionária IPVM, este ano 
composta por 38 pessoas de diferentes idades e for-
mações variadas, partirá rumo a BICAS-MG às 06:00 
da manhã do dia 1º de julho (sábado), com o único 
objetivo de usar seus dons e talentos para anunciar o 
Amor de Jesus Cristo. Sl 67:1-2 
Pedimos aos irmãos da Igreja que orem pelo trabalho 
de evangelização que será realizado nas casas, pelas 
atividades na igreja local (EBF, bazar, artesanato) e 
escolas (palestras), o trabalho de construção/reforma 
da casa de família carente, pela comunhão da equipe 
durante toda semana e, principalmente, pela vida e 
ministério do Rev. Ricardo Fernando dos Santos, sua 
esposa Miss. Diva Vieira Alves, sua família e igreja 
local.
Quando: De 01 a 08 de julho.
Como participar: Orando, contribuindo financeira-
mente e/ou auxiliando nos preparativos.
Transporte: Ônibus fretado (todas as despesas serão 
pagas pela equipe)
Hospedagem: casa de irmãos ou hotel (despesa pes-
soal)
Alimentação: Preparada pela equipe e custeada pela 
IPVM.

OBS: Há fichas de pedidos de oração a disposição no 
“Cantinho Cultural”. 

Enfermos 
Anne W. Tarzia, Augusto Rodrigues, José de Oliveira, 
Vilma da Silva Dias (mãe do regente Oswaldo) e Ro-
drigo (filho da Érika).

Aniversariantes da semana

26 Maria Edna Pereira dos Santos
 Izolina Flores de Oliveira

27 Marineis Millnitz Hack
 Anne Karla Santos Leite Nunes
 Eluyza Maria do Prado Neto
 Silvana Maria da Silva
 Bianca Baptista de Souza Ramos
28 Laura Lavitola Siqueira
 Renata Valente Ferreira Vilela
29 Josué Xavier de Gusmão
30 Haline Honório Bannitz Guimarães
31 Talita Raquel de Paulo Nunes Ferreira
 Elizabeth Luchesi Simões
 Augusto Sorgi Neto
01/07  Jorge Maranesi Júnior

Escalas
Culto da manhã – 9:00
Pregador: Rv. Paulo César Nunes dos Santos
Presbíteros: Ruy e Alexandre
Louvor Musical: Coro da IP Morumbi
Diáconos: Oflar Fº, Antoun, Arquimedes, Edilson , 
Gerson, Leonardo, Marcelo e Sérgio

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Otniel Barbosa
Presbíteros: Hothir e Petrilli
Louvor Musical: Coro Jovem e Grupo IPVM

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:00
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: João Baptista e Hothir
Louvor Musical: Coro Cantares
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gustavo, 
Kesley, Lucas e 
Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, Eleu-
sis, Everson, Hothir, Luiz Eduardo,  Silas  e Wanderley
Louvor Musical: Coro IPVM e Orquestra

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - sp | CEP: 04101-200
[11] 5085-2929 | [11] 5579-2929
ipvm@ipvm.org.br
www.ipvm.org.br


