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Acontece hoje
Boas-vindas!
Saudamos o Bispo Nelson Luiz Campos Leite da Igreja 
Metodista de Vila Mariana, que será o mensageiro da 
Palavra do Senhor no culto vespertino.

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 Rv. Alderi Matos e as crianças com a Pamela no 
1º andar do Isaac. As aulas começam às 11:00.

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

SAF – sociedade de senhoras
.Celeiro do Amor e Oficina de Costura: Está de férias 
e retornará 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 no dia 19/07 aqui na igreja.
 
Estudo bíblico
Acontece as quartas-feiras às 20:00. O livro estudado 
é I João. 

UCP e UPA (crianças e adolescentes)
Estão em férias e retornarão dia 05.08. 

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 

Geração de Ouro
Último domingo para adquirir seu convite! Nossa 
festa caipira será no próximo sábado às 15:00. Você 
pode contribuir trazendo um prato de salgado ou 
doce. Reserve o seu convite no Cantinho Cultural. 

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
Herança do Senhor
Nasceu a pequena Laura Emerick Mendes! Foi no dia 1 
deste mês, e veio cheia de saúde. Os papais dc. Paulo 
e Rachel Mendes, estão muito felizes e compartilham 
com a igreja esta bênção. A IPVM felicita aos pais e 
roga a Deus as mais ricas bênçãos sobre a família.

Escola Bíblica de Férias (EBF)
Acontecerá no final de julho, nos dias 27, 28 e 29. 
Inscrições pelo whatsApp abaixo. Quem puder aju-
dar 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).

McDIA FELIZ
Mais uma vez estamos envolvidos nesta campanha do 
bem. Os diáconos venderão antecipadamente o ticket, 
no valor de R$ 15,50, ao lado do Cantinho Cultural
(temos 300 tickets). No dia 26 de agosto o ticket po-
derá ser trocado por um Big Mac em qualquer loja do 
McDonald’s. Comprando aqui na igreja, garantimos 
a vinculação da cota para o ITACI (Instituto de Trata-
mento do Câncer Infantil). Participem!!

Promovidos à Glória!
Maria  Rosa Mesquita Sottano e  Luiz Aguiar Caruso 
partiram ao encontro do Senhor respectivamente nos 
dias 28.06 e 05/07. Ela era neta do fundador da IPVM 
(Isaac de Mesquita Jr) e ele era avô da Ana Luiza e 
Marcelo Caruso e para os mais antigos da igreja, pai 
do Neto.  Louvado seja Deus que recebe em Seus bra-
ços seus escolhidos. Que o Senhor console e inunde 
com a Sua paz os familiares e amigos. 

Temporada de Inverno 2017
- Embarques e desembarques 
Semana M:
Saída – Domingo 09/07 às 16h - solicitamos que o 
acampante se apresente 30 minutos antes do horá-
rio de saída!
Retorno – Sábado 15/07 às 11h
Semana G:
Saída – Domingo16/07 às 16h
Retorno – Sábado 22/07 às 11h

Adote um acampante!
Você pode colaborar com qualquer valor, procure os 
Pbs. Alexandre, Claus ou Ruy. 



No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior.
52. Como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? 
Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter 
visto a corrupção na morte (pela qual não era pos-
sível que Ele fosse retido), e o mesmo corpo em que 
sofrera, com as suas propriedades essenciais (sem 
a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta 
vida), tendo realmente unido à sua alma, ressurgiu 
dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio 
poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de 
Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a 
morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o 
Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isto fez Ele na 
sua capacidade representativa, corno Cabeça da sua 
Igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, 
apoio contra os inimigos, e para lhe assegurar sua 
ressurreição dos mortos no último dia.
At 2.24; Sl 16.10; Lc 24.39; Rm 6.9; Ap 1.18; Jo 2.19, e 
10.18; Rm 1.4 e 8.33-34; Hb 2.14; Rm 14.9; 1Co 15.21-
22; Ef 1.22-23; Rm 4.25; Ef 2.5-6; 1Co 15.20, 25-25; 
1Ts 4.14.

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 e últimas transmissões acesse 
o endereço: www.ipvm.tv.br

Programação de aniversário: 75 anos

 Julho:
Hoje: 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
Temporada
Pela equipe, crianças e adolescentes para que este 
tempo seja também um momento de aprendizado e 
vivência do amor de Deus para com cada um deles e 
sua família.

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

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

Aniversariantes da semana

Hoje João Henrique Azevedo
 João Paulo Ardoino Paschoal
 Stéphani Paiva Fontes Damasceno
 Laura Campos de Castro Ferreira
 Danilo Fernandez Nernardes
10 Luis Felipe Cleto Bueno Gonçalves
 Rachel Tseng Filipino
 Alzira Gisele R.Alvez Rocha Torres
 Daniel Júdice Bacha Siqueira
 Mariana Mara Morena  Gomes
 Rebeca de Andrade Piva
11 Norma Tauile Youssef
 Gisela Lima de Halluli
 Ernestina Glória Silva Jacinto
 Miriam Alves Galvão
12 Yuri Freitas Rodrigues Corrêa
 Giovanni Scapinelli Oliveira
14 José Roberto Oliveira Camargo
 Maria Tereza dos Santos Carvalho
 Rodrigo Kenji de Oliveira
 Marcelo Nishioka
 Letícia  Campos de Castro Ferreira
 Maria Celia Arienzano Tocci
 Luiz  Cláudio  Campos Machado



15 Luiz Roberto Petrilli
 Marcio Jeremias Zduniak

Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Alexandre e Everson
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, Edson, J. Ba-
tista, L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

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

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Aderbal, Everson,  João Baptista, Hothir, 
Luiz Eduardo, Petrilli e  Wanderley
Louvor Musical: Congregacional
Diáconos: Renato, Saulo, Caruso, Eduardo, 
William, Márcio, Ricardo e Trizzi

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gilberto Celetti
Louvor Musical: Congregacional

Eleição Pastoral - Informativo No. 1
Antes de mais nada o Conselho da IPVM agradece ao Rev. 
Paulo pelos anos de ministério abençoado aqui na IPVM e por 
sua postura sempre tão transparente e aberta para com to-
dos os presbíteros e para com a igreja, apoiando e orientando 
este processo de sucessão pastoral. Pedimos ao Senhor que 
o abençoe, bem como à sua família, nessa nova fase de sua 
vida, a partir de janeiro de 2019.
Tão logo o Conselho da IPVM tomou ciência dessa decisão 
pessoal do Rev. Paulo, em não concorrer a um novo mandato, 
passou a se reunir e pedir orientação a Deus no sentido de 
que essa transição seja feita em clima de paz e serenidade.
Após reuniões havidas desde o ano passado, o Conselho to-
mou algumas deliberações que agora comunica formalmente 
à IPVM: 
	 •	Foi	estabelecida,	em	reunião	do	Conselho,	uma	co-
missão especialmente designada para coordenar o processo 
de eleição pastoral, formada pelos presbíteros Eleusis, Hothir, 
Petrilli, Everson e Alexandre;
	 •	Essa	comissão	será	responsável	pela	operacionaliza-
ção e implantação de todas as decisões tomadas pelo Con-

selho ao longo do processo eleitoral; 
	 •	A	eleição	do	pastor	titular	da	IPVM	será	realizada,	em	
assembleia, no mês de junho de 2018, em data a ser infor-
mada; 
	 •	Como	não	pode	ser	diferente,	a	nossa	exortação	à	
toda igreja é que, a partir desse momento, a IPVM esteja em 
oração, pedindo orientação ao nosso Deus para que Ele nos 
mostre e confirme a Sua Vontade; 
	 •	O	Conselho,	em	reunião	formal,	definirá	critérios	de	
elegibilidade e indicação de candidatos à eleição e os divul-
gará à IPVM, em agosto de 2017; 
	 •	Após	divulgação	dos	critérios	de	elegibilidade	e	de	
indicação em agosto desse ano, a IPVM terá os meses de 
setembro a dezembro de 2017 para indicar possíveis candi-
datos à eleição.
	 •	No	mês	de	janeiro	de	2018	o	Conselho	se	reunirá	para	
analisar os currículos dos nomes indicados pela IPVM, reali-
zando uma avaliação criteriosa do atendimento ou não dos 
critérios anteriormente estabelecidos; 
	 •	Os	nomes	indicados	e	considerados	aprovados	pelo	
Conselho nessa primeira avaliação, serão convidados a vir 
pregar, serem conhecidos da igreja e participarem de entre-
vista com o Conselho, durante o período de fevereiro de 2018 
a abril de 2018; 
 •	Em	maio	de	2018,	o	Conselho	realizará	avaliação	dos	
pastores convidados que aqui estiveram, definido os nomes 
que concorrerão à eleição; 
	 •	Tais	nomes	serão	divulgados	à	IPVM	ainda	em	maio,	
sendo que a eleição se realizará em junho de 2018;
	 •	O	mandato	do	pastor	se	iniciará	em	1/1/2019.
Por oportuno e visando manter claro e transparente o pro-
cesso sucessório, o Conselho informa à IPVM que se reuniu 
com o Rev. Gustavo para saber do seu interesse em concorrer 
ao pleito, tendo em vista que ele poderá vir a ser indicado pela 
IPVM. O Rev. Gustavo ponderou que, se indicado, o seu de-
sejo é de concorrer, mas, que gostaria de aprimorar algumas 
áreas do seu Ministério Pastoral, conforme plano apresen-
tado por ele.  Assim o Conselho autorizou tal aprimoramento, 
o que demandará sua ausência em alguns períodos durante 
os anos de 2017 e 2018.
Os membros do Conselho se colocam à disposição dos mem-
bros da IPVM para dirimir eventuais dúvidas e exorta a igreja 
para que se coloque de joelhos desde esse momento, pedindo 
que Deus nos abençoe nesse processo, num clima de paz e 
tranquilidade.

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



IPVM em missões

O mês de julho chega à IPVM com forte carga de atividade de caráter 
missionário. São, pelo menos, três grandes programações envolvendo esse 
aspecto da vida de nossa igreja e, por conseguinte, nossa própria vida. Re-
firo-me à viagem missionária, à temporada de inverno e nossa Escola Bíblica 
de Férias.

 A viagem missionária nesse ano foi para o interior do estado de Mi-
nas (cidade de Bicas), onde uma equipe de membros da IPVM trabalhou le-
vando a Boa Nova de Cristo a muitas vidas; foram feitas consultas médicas, 
orientação psicológica, fisioterapia, tratamento e orientação dentários, evan-
gelismo de casa em casa, cultos nos lares e no templo da IPB local, bem como 
a atuação junto às crianças na Igreja e, à medida do possível, nas escolas, e 
melhoramentos em moradias de irmãos. Sem dúvida é uma grande atividade 
desenvolvida pela IPVM onde abençoamos e somos abençoados. A Igreja está 
envolvida diretamente indo, contribuindo e orando. Louvado seja o Senhor.

 A outra atividade de caráter missionário e evangelístico é a realiza-
ção de nossa temporada de inverno em nosso Recanto Presbiteriano, na ci-
dade de Tietê. O início foi na sexta-feira, dia 30, quando cerca de 40 jovens 
saíram para lá com o intuito de se prepararem para receber os acampantes 
que foram na quarta-feira, dia 05, e retornaram ontem. Foram os da semana 

“p”, ou seja, os menores (crianças de 05 a 08 anos). Hoje seguem os integran-
tes da “m” (adolescentes de 09 a 12 anos). No domingo dia 16 irão os adoles-
centes de 13 a 17 anos, formando a “g”. Estão inscritos (ao todo) cerca de 270 
participantes entre crianças e adolescentes. Será um tempo de instrução bí-
blica, orientação cristã, pregação da Palavra de Deus, condução à fé em Jesus 
como Salvador e Senhor, além de lazer, diversão e companheirismo. Os frutos 
têm sido muito visíveis em relação às nossas temporadas com dezenas de 
adolescentes tendo uma experiência de fé pessoal em Cristo e recebendo-O 
como redentor. Louvado seja Deus por tal atividade.

 Por fim nossa EBF aqui na IPVM nos dias 27 a 29 sob a liderança do 
Rv. Otniel e Sarah e o auxílio de muitos irmãos e irmãs, levando a Boa Nova 

`as crianças da IPVM e de outras igrejas, a meninos e meninas de nossa vi-
zinhança ou amigos de nossos filhos. É a IPVM desenvolvendo sua vocação 
missionária e evangelística, realizando assim o mandado de Cristo de “pregar 
o Evangelho” e “fazer discípulos”. Estamos unidos nessa grande e maravi-
lhosa tarefa, cumprindo a ordem de nosso Senhor e Mestre, de anunciar as 
Boas Novas da salvação que existe apenas no Nome de Cristo.

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 




