
nesta edição

Juninas, joaninas e julinas.
Rv. Paulo Audebert Delage 



Acontece hoje
Santa Ceia
Momento de alegria e renovação dos nossos votos 
de fidelidade ao Senhor, participando da Ceia, hoje 
pela manhã.

Escola Bíblica 
Neste período de férias apresentamos uma progra-
mação diferente e especial aos nossos alunos. As au-
las começam às 11:00.

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

Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja está convocado para se reunir 
nesta terça-feira, dia 18 às 19:00 para a reunião de 
oração e às 20:00 para a reunião administrativa. 

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", nesta quarta-feira, dia 19 
às 15:00 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)
Estamos de férias, mas voltaremos com as progra-
mações no dia 29/07. Não percam!

UMP – Pequenos grupos de jovens
Confira as próximas programações acessando:  www.
facebook.com/ipvmump 

Ministério de Música 
Verifique a agenda dos coros na contracapa do bole-
tim e venha participar deste ministério.

Orquestra IPVM
Ensaios às 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
Escola Bíblica de Férias (EBF) 
Nossa EBF está confirmada e o tema será "Jesus mi-
nha maior alegria". Você ainda pode ajudar nas aulas 
ou brincadeiras. Fale com Leonardo ou Rubia para 
mais informações. No sábado entregamos folhetos 
ao redor da igreja. Convite um amigo! Os folhetos es-
tão disponíveis na tesouraria. Acontecerá no final de 
julho, nos dias 27, 28 e 29. Inscrições pelo whatsApp:  
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 Cul-
tural (temos 300 tickets).  No dia 26 de agosto o ticket 
poderá ser trocado por um Big Mac em qualquer loja 
do McDonald’s. Comprando aqui na igreja, garanti-
mos a vinculação da cota para o ITACI (Instituto de 
Tratamento do Câncer Infantil). Participem!!

Convite
Helvia e Lysias convidam a Igreja para o seu casa-
mento que será realizado no próximo sábado, dia 22, 
às 18:00 na IPVM, onde receberão os cumprimentos.

Conselho Missionário
Está convocado para reunião dia 24 às 19:00 na sala 
do conselho da IPVM.

Temporada de Inverno 2017
Embarques e desembarques 
Semana G: - solicitamos que o acampante se apre-
sente 30 minutos antes do horário de saída!
Saída – Hoje,16/07, às 16h
Retorno – Sábado 22/07 às 11h

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



53. Como foi Cristo exaltado na sua ascensão?
Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois 
da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus 
apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das 
coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o de-
ver de pregarem o Evangelho a todos os povos, e em 
subir aos mais altos céus, no fim de quarenta dias, 
levando a nossa natureza e, como nosso Cabeça triun-
fante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, 
receber dons para os homens, elevar os nossos afetos 
e aparelhar-nos um lugar onde Ele está e estará até à 
sua segunda vinda no fim do mundo.
At 1.2-3; Mt 28.19; Hb 6.20: Ef 4.8, 10; At 1.9; Sl 68.18; 
Cl 3.1, 2; Jo 14.2-3; At 3.21.

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

Julho:
Dia 23: Rev. Davi Hellon de Andrade I. P. Higienópo-
lis – manhã 

Agosto: 

Congresso 500 anos da Reforma.
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 e EBF
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 Rev. Fernando Hamilton Costa.

Aniversariantes da semana

Hoje Wagner de Oliveira
17 Elda de Mello Rocha Abreu
 Carolina Vilano Avelar
 Flávia Júdice Bibiano Siqueira
18 Suely Colombo Roperto
 Creusa Costa Poltronieri
 Flávio de Camargo Martins
 Maria Lúcia Vilarinho Pereira
19 Wanda Assumpção Di Creddo
 Jose Francisco Luz
20 Fabio de Faria e Silva Fernandes
 Eunice Ferreira Soares
 Rafael Rodrigues Grohmann
 Ester Jung (Kye Suk Kim)
 Renato Marcelo Marchetto
21 Maria Aila da Silva Oliveira
 Telma Ferrarezi Panzolini
 Mateus Clemente Neto
22 Angela Aguiar Vasconcellos
 Lucas Dimitri Carvalho



Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rev. 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: Rev. Gilberto Celetti
Louvor Musical: Coro Maranatha

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rev. Davi Hellon de Andrade  da IP de Hi-
gienópolis
Presbíteros: Wanderley e Luiz Eduardo
Louvor Musical: Congregacional
Diáconos: Oflar Fº Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Gerson, Leonardo e Marcelo

Culto da noite – 19:00 

Pregador: Rev. Gustavo Bacha
Presbíteros: Hothir e Petrilli
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 todos os presbíteros e para com 
a igreja, apoiando e orientando este processo de su-
cessão 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 conse-
lho tomou algumas deliberações que agora comunica 
formalmente à IPVM:

• Foi estabelecida, em reunião do conselho, uma 
comissão especialmente designada para coordenar 
o processo de eleição pastoral, formada pelos pres-
bíteros Eleusis, Hothir, Petrilli, Everson e Alexandre; 

• Essa comissão será responsável pela operacio-

nalização e implantação de todas as decisões tomadas 
pelo conselho ao longo do processo eleitoral;

• A eleição do pastor titular da IPVM será reali-
zada, em assembleia, no mês de junho de 2018, em 
data a ser informada;

• 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 divulgará 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 candidatos à eleição. 

• No mês de janeiro de 2018 o conselho se reunirá 
para analisar os currículos dos nomes indicados pela 
IPVM, realizando uma 
avaliação criteriosa do atendimento ou não dos crité-
rios anteriormente estabelecidos;

• Os nomes indicados e considerados aprovados 
pelo conselho nessa primeira avaliação, serão convi-
dados a vir pregar, serem conhecidos da igreja e par-
ticiparem de entrevista 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 
processo sucessório, o Conselho informa à IPVM que 
se reuniu com o Rev. Gustavo para saber do seu inte-
resse 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 desejo é de concor-
rer, mas, que gostaria de aprimorar algumas áreas 
do seu Ministério Pastoral, conforme plano apresen-
tado por ele.  Assim o Conselho autorizou tal aprimo-
ramento, o que demandará sua ausência em alguns 
períodos durante os anos de 2017 e 2018.
Os membros do conselho se colocam à disposição dos 
membros 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



Juninas, joaninas e julinas

 Os meses de junho e julho trazem sempre, em nosso contexto bra-
sileiro, aquele tempo de festa chamada “caipira” ou “da roça”. Variedades de 
comidas típicas à base de milho, canjica, broas, bolos, pipoca, “quentão”, fo-
gueira e batata doce, enfim uma grande, festiva e vibrante manifestação de 
alegria com as danças próprias (quadrilhas), encenações de casamentos, etc. 
Na maioria das vezes com simplicidade e até pureza. São as chamadas festas 
juninas, devido à sua ocorrência em junho.

 No entanto, muitas destas festas passam a ter uma conotação de 
celebração religiosa, pois no mês de junho celebram-se (calendário católico 
romano) os dias de São João, São Pedro e Santo Antônio. Muitas vezes as 
festas “caipiras” são vistas e chamadas de festas de São João, passando de 

“juninas” a “joaninas”, vinculando-as, como dito acima, à pessoa ou figura de 
“São João”, mesclando o folclore (rural-caipira) com o religioso.

 Esta conotação vinculante das festas juninas a figuras religiosas, bem 
como a dança folclórica da quadrilha e a presença do “quentão”, levou muitos 
protestantes a rejeitarem tais festividades, não aceitando a participação ne-
las e, muito menos, a realização delas em ambientes (dependências da Igreja, 
escola evangélica, etc.) vinculados à Igreja de tradição Protestante. Esta res-
trição foi muito mais acentuada no interior e cidades menores, ou regiões em 
que as “festas de São João” eram, de fato, exclusivamente de caráter religioso 
com seus leilões de prendas dedicados a “santos”.

 Temos, atualmente, um aspecto de maior “abertura” com nossos 
“arraiais”. Alguns ainda se sentem um pouco “incomodados” com tal fato, 

fazendo associação com o caráter religioso de tais festividades e julgando 
impróprias a nós. Na verdade, parece-me ter havido “excesso de zelo” dos 
irmãos na tentativa de “evitar a aparência do mal”. Em nosso contexto nossas 
festas devem ser juninas e julinas (junho e julho), sem nada de “joaninas” “pe-
trinas” ou “antoninas”. Não fiquemos acanhados ou constrangidos com nos-
sos “arraiais”. Celebremos com alegria e festejemos com animação, tendo em 
vista a manifestação da graça de Deus em nosso viver, louvando-O por sua 
provisão diária vinda do campo para nossas mesas.

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 


