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Acontece hoje
Mudança de Horário: 
A partir deste domingo, 02.07, estamos iniciando o 
culto no NOVO HORÁRIO, que é às 9:15.

Santa Ceia
Participaremos deste momento de adoração e louvor 
ao Senhor no culto vespertino.

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

Escola Bíblica 
Neste período de férias apresentamos uma pro-
gramação diferente e especial aos nossos alunos. A 
classe de jovens e adultos se reunirá no Salão Social 
com Wagner Oliveira, a classe do pr. Paulo Delage 
funcionará no templo, crianças com a Fabiana Oli-
veira no 1º andar do Isaac e adolescentes com a Carol 
Galhardo no 3º andar. As aulas começam às 11:00.

Participe
Jejum e Oração 
Participe nesta terça-feira, juntamente com a igreja, 
deste tempo reservado para jejuar e orar.  O jejum 
será, pelo menos, até ao meio dia.

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

SAF – sociedade de senhoras
Plenária: Acontecerá amanhã às 15:00. Não Fal-
tem!! 
Celeiro do Amor e Oficina de Costura: estamos 
de férias e retornaremos em agosto.  
Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 
Reunião Departamental: Venham celebrar  com a 
SAF o " Dia do amigo" às 15:00, dia 19/07 no salão 
Isaac de Mesquita."Tenho-vos chamado amigos, 
porque tudo que ouvi  de meu Pai, vos tenho feito 
conhecer". João 15:15

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

UCP (crianças até 12 anos)
Estamos em férias durante o mês de julho e retor-
naremos dia 05.08. Aproveitem este período de des-
canso.

UPA (adolescentes)
Entramos em período de férias e retornaremos às 
nossas atividades no 1º sábado de agosto, dia 05. 
Desejamos excelentes férias a todos e excelente 
Temporada de Inverno aos que irão para o Recanto 
neste mês.  

UMP (Jovens)
Confira as próximas programações acessando:  www.
facebook. com/ipvmump 

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

GEA – grupo para solteiros, descasados e viúvos
Comemoraremos 24 anos do grupo no próximo sá-
bado dia 8 às 19:30. Contaremos nesse dia com a par-
ticipação 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
Junta Diaconal
Reunião Ordinária amanhã, às 19:30 na Sala do Con-
selho. Todos os diáconos estão convocados.

Convite
Helvia e Lysias convidam a Igreja para o seu casa-
mento que será realizado em 22 de julho às 18:00 na 
IPVM, onde receberão os cumprimentos.

Conselho Missionário
Agradece a participação dos irmãos e da equipe que 
ajudaram a arrecadar o valor de R$ 6.053,00 na venda 
dos kits do Almoço Missionário, que serão utilizados 
na Viagem Missionária em BICAS-MG.

Escola Bíblica de Férias (EBF) 
Acontecerá no final de julho, nos dias 27, 28 e 29. Ins-
crições na UCP ou pelo whatsApp abaixo.  Oremos 
pelo trabalho e quem puder ajudar na preparação, nos 
dias da EBF com lanche, brincadeiras, música e his-
tória 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
A Temporada de Julho 2017 já começou! A equipe já 
está no Recanto preparando tudo para a chegada das 
crianças no dia 05.07. Temos poucas inscrições ainda 
nas semanas M e G. 

Adote um acampante!
ATENÇÃO! Se você pode colaborar com qualquer va-
lor, procure os Presbíteros Alexandre, Claus ou Ruy 
para mais informações e doe uma "temporada" para 
uma criança ou adolescente. 

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior.
51. Qual é o estado de exaltação de Cristo? O estado 
de exaltação de Cristo compreende a sua ressurrei-
ção, ascensão, o estar sentado à destra do Pai, e a sua 
segunda vinda para julgar o mundo.
1Co 15.4; Lc 24.51; Ef 4.10, e 1.20; At 1.11.

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.

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. 

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

Agosto:
Dias 3: Rev. Augustus Nicodemus às 19:30
Dias 4: Rev. Augustus Nicodemus às 19:30
Dias 5:  Rev. Augustus Nicodemus às 10:00 e 19:30
Dia 6: Rev. Augustus Nicodemus – 9:15 e 19:00
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, já está em BICAS-MG, com o único 
objetivo de usar seus dons e talentos para anunciar o 
Amor de Jesus Cristo. 
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; e pelo retorno do grupo no dia 08.07.

Temporada
Estejamos em oração pela equipe que está se pre-
parando, por todas as crianças e adolescentes, e que 
este tempo lá seja também um momento de apren-
dizado e vivência do amor de Deus para com cada 
um e sua família.

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

Enfermos 
Anne W. Tarzia, Augusto Rodrigues, Vilma da Silva 
Dias (mãe do regente Oswaldo) e Rodrigo (filho da 
Érika).

** José de Oliveira e Gilda agradecem o carinho e a 
atenção dos irmãos durante seu período de convales-
cência. É certo que melhor remédio não há do que o 
amor dos amigos e o cuidado de Deus.

Aniversariantes da semana

Hoje Humberto Luiz Ferreira
 Maria Luiza da Silveira Rezende
3 Elizabeth Gomes de Oliveira Mota
 Cristiane de Oliveira
4 Benedito (Benê) Alves de Almeida
 Rebeca Mayumi Rodrigues Nakai
5 Marco Aurélio Moreira Caruso
 Andrea Loiola Campos

6 Paulo André A. Mendes
7 Josias Afonso Viana de Oliveira
 Juliana Benis da Silva
 Cláudio José Carneiro
 Clotirde Pelegrini
8 Sylas Olivetti
 Doraci Nandes
 Clara Júdice Bacha Siqueira
 Regis Augusto Azevedo Irineu
 Rodrigo Netto Neves do Espirito Santo
 Camila Erika Araújo Ferreira
 Deborah Heloisa da Silveira Abrão
 Rute Lenci Boccia

Escalas
Culto da manhã – 9:00
Pregador: Rv. Alderi de Souza de Matos
Presbíteros: João Baptista e Hothir
Louvor Musical: Coro Cantares
Diáconos: LINCOLN, Celso, Cleber, Giddalthy, Gus-
tavo, 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

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:00
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Alexandre e Everson
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM
Diáconos: JOSUÉ Jr., Alexandre, Charles, Edson, J. 
Batista, L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Bispo Nelson Luiz Campos Leite
Presbíteros: Angelo Claus e Silas 
Louvor Musical: Congregacional

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



Notícias falsas
“Não espalharás notícias falsas” (Êxodo 23: 1)

O Senhor conhece muito bem a condição do ser humano. Havendo-o 
criado o conhece “por dentro e por fora” e sabe do que é capaz em seus pro-
jetos e ações. As prescrições encontradas em Êxodo e Levíticos não eram 
apenas para os dias do deserto, mas para todo o tempo da existência do povo 
resgatado do Egito. Assim, o Senhor determina que se evite a disseminação 
de notícias não verdadeiras, para que não haja consequências dentro da vida 
de todo o povo, ou de pessoas individualmente. Não se trata de “fofoca”, pois 
esta pode ser até verdade, embora difundida de forma leviana e perniciosa. 
Trata-se da inverdade, da falsidade e da mentira divulgada como se verda-
deira.

 Percebe-se que esta determinação de Deus continua tão atual 
quanto nos dias do líder Moisés no deserto do Sinai. Temos hoje o que se 
chama “fake news”, que se pode traduzir como: “notícias falsas”. Tais ‘notí-
cias’ são passadas não mais de “boca a boca”, mas de forma avassaladora 
em celulares e computadores por meio da internet e outros dispositivos ele-
trônicos. Embora os meios tenham mudado, o sentido da restrição continua 
inalterado, ou seja, não devemos divulgar aquilo que não seja verdadeiro. As-
sim, é preciso que tenhamos cuidado ao repassar “informações” recebidas 
pela internet, “facebook”, “instagran” e outros como se fossem verdade. Ao 
receber alguma comunicação verifique quem a enviou, de onde a recebeu e 
faça a verificação necessária se aquilo procede ou não, se é verdadeira ou não. 
Muitas vezes nossa ideologia política, convicção religiosa ou formação profis-
sional nos tornam incapazes de avaliar de forma adequada a notícia recebida 
e a passamos como verdadeira, para, mais tarde, sabermos que aquilo não 
era verdadeiro, colocando-nos em uma posição de sermos disseminadores 
de inverdades ou falsidades. Seja cuidadoso (a) e criterioso (a) em relação ao 
repasse de informações recebidas na internet, para não incorrer neste erro 
de “espalhar notícias falsas”. O Senhor Jesus nos abençoe para sermos fonte 
de condução e divulgação da verdade com graça.

Rv. Paulo Audebert Delage  
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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 


