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Acontece hoje
Escola Bíblica Dominical
Classe Conjunta de Adultos: Professor Lucas Lima, 
tema "Ética Cristã: Princípios para provocar o seu 
coração", no salão social. A classe de Doutrinas, Rv. 
Paulo, volta a funcionar no templo. Adolescentes e 
Infantil no Isaac de Mesquita. As aulas começam às 
11:00.

Participe
Jejum e Oração
Nesta 1ª terça-feira do mês separamos o dia, ou até 
às 12:00, para dedicarmos a Deus em oração e jejum. 

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: Retornará às 
atividades semana que vem.

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

UCP 
As férias acabaram e com muita alegria voltaremos 
nossas atividades no próximo sábado 05. Esperamos 
as crianças de até 12 anos a partir das 10:00 aqui 
na IPVM.

UPA (crianças e adolescentes)
Voltaremos às nossas atividades neste próximo sá-
bado, dia 05 a partir das 14:00.

UMP (Jovens)
Acesse nossa página e fique por dentro das progra-
mações. www.facebook.com/ipvmump

UMP – Pequenos grupos de jovens 
Acompanhe todas as  programações da mocidade!  
www.facebook.com/ipvmump 

GEA - grupo de amigos solteiros, descasados e vi-
úvos
Próxima reunião será no dia 12 às 19: 30 aqui na igreja. 
Tema: Hoje é tempo de louvar a Deus e participação 
do Trio musical de Moema. Esperamos você e seus 
amigos. Contamos com a colaboração de todos para 
o lanche: um prato de salgado ou doce

Geração de Ouro
Neste mês de agosto estamos com mais uma progra-
mação agendada para o dia 19 às 15:00. O tema "Pin-
tando o sete", teremos também uma palestra e nosso 
habitual lanche de confraternização ao final. Reserve 
a data e adquira seu convite no Cantinho Cultural.

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

ECC - Encontro de Casais com Cristo 
Ministério que visa abençoar casais  e famílias,  pro-
movendo um encontro verdadeiro com Cristo e edi-
ficando os que já são da família da fé. Todos os casais 
são bem vindos, independentemente do tempo que 
estão juntos e quão harmoniosa está a sua união.   

Próximo ECC IPVM 
• Data: dias 23.09 e 24.09.2017.
• Inscrições: estão abertas de 23.07 a 10.09.17 e, 

podem ser feitas com:
Eloiza do Lincoln: (11) 99383-1460 e e-mail:
rochasposito@gmail.com e Aderbal da Nathalia: fone 
95025 5507; e-mail: aderbal.andrada@uol.com.br

Avisos
Boletim
Está à disposição na tesouraria da igreja o boletim 
impresso da semana passada.

Programação especial
A partir de quinta–feira começará o “Congresso dos 
500 anos da Reforma”. Será realizado aqui na IPVM às 
19:30 e contará com a participação do pastor Augus-
tus Nicodemus como palestrante. Mais informações 
no quadro de avisos da igreja.

Agradecimento
Lysias e Helvia agradecem aos irmãos da IPVM o ca-
rinho e participação no casamento.

Recepção de membros
Na última reunião do Conselho, no dia 18 pp. foram 
recebidos como membros comungantes: por Carta de 
transferência: Maria Martha de Jesus Ribeiro, oriunda 
da Ig. Presb. Central de Cuiabá (MT); e por Jurisdi-
ção “ex-offício” Azenildo Moura Santos; por Batismo 
e Profissão de Fé Ana Carolina Santos Oliveira, Caro-
line Dantas Silva, Érika Villas Boas P.R.G. de Camargo, 
Iloíde Marques Cordeiro e Marina Gouvêa Klajn; e por 
Profissão de Fé Ana Lúcia Munhoz Mastromauro, Da-
niela Bertagni Abraão, Flávia Regina Peotta Zanini, 
Giovanni Scapinelli Oliveira, Helena Assumpção Di 



Creddo e Laura Lavítola Siqueira.  Alegramo-nos 
com a chegada de todos e desejamos que o Senhor 
os abençoe neste tempo conosco.

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, garantimos 
a vinculação da cota para o ITACI (Instituto de Trata-
mento do Câncer Infantil). Participem!!

Promovida à casa Celestial
Dia 16, nossa querida irmã em Cristo Anne Waenden-
dries Tarzia descansou da sua luta terrena e agora já 
desfruta da presença do nosso Senhor.  Que o espí-
rito Consolador de Deus inunda o coração do Carlos 
Tarzia, seus familiares e amigos, de esperança e os 
console neste momento de despedida. 

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior.
55. Como faz Cristo a sua intercessão? Cristo faz a 
sua intercessão apresentando-se em nossa natureza 
continuamente perante o Pai no céu, pelo mérito da 
sua obediência e sacrifício cumpridos na terra, decla-
rando ser a Sua vontade que seja aplicado a todos os 
crentes respondendo a todas acusações contra eles; 
adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as 
faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao 
trono da graça e aceitação das suas pessoas e ser-
viços.
Hb 9.24 e 1.3; Jo 17.9, 20, 24; Rm 5.1-2, 1Jo 2.1-2; Hb 
4.16; Ef 11.6; 1Pe 2.5.

( PAR-EN-THESIS )
Duas pessoas que se unem em matrimônio preten-
dem formar um par (em tese).Como, porém, manter 
vivo este ideal ao longo dos anos?  
Com fundamentação psicoteológica e exercícios prá-
ticos, o programa ( par-en-thesis ) permite identificar 
oportunidades de crescimento individual e desenvol-
ver o potencial da conjugalidade. Rita e Oseas Hec-
kert conduzirão 10 encontros de 2 horas aos sábados.    
Casais e noivos, para mais informações: oseas@an-
tropogogia.net ou 99293-9515 (whatsApp).

Novo Aplicativo IPVM 
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e conta-
tos, tenha acesso aos nossos Sermões e vídeos, Bíblia 
(ARA), Hinário (HNC), Cultos ao Vivo, e muito mais. 
Baixe ou atualize a sua versão. Acesse a Google play 
ou a App Store através do seu celular e busque por: 
IP Vila Mariana ou IPVM.

Programação de aniversário: 75 anos
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
Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no “Can-
tinho Cultural”. 

Enfermos 
Augusto Rodrigues, Vilma da Silva Dias (mãe do re-
gente Oswaldo), Rodrigo (filho da Érika) e Rev. Fer-
nando Hamilton Costa.

Aniversariantes da semana
30 Maria Helena Temerloglou de Abreu
 Giddalthy de Oliveira Gomes Júnior
 Ivone Navarro Seidl
31 Maria Cristina Grohmann Luiz
 Wendel Jordan Pinho Eugenio
1/8 Berenice Gondim da Silva
 Daniel da Mata Rezende
2 Zinah Rosa Peixoto Fernandes
 Flavio Andrade de Almeida 
 Juan José Martin Merino
 Reinaldo Massis
 Ana Maria Itezerotti
 Vera Lúcia Gouvea Souto
 Teresinha dos Santos Naccarato
3 João Pedro Fiuza de Bragança
 Valeria Soares da Silva



 José Ferreira Junior
4 Patrícia de Jesus Rosalem
 Renan Parabre Santos de Abreu
 João Vitor Vasques de Souza
 Victor Parabre Santos de Abreu
 Sarah Gabriela de Moura Vanderley
5 Flávia Peotta Zanini
 Maria Martha Lima
 Lucila Pereira Alexandre Ferreira
 Theodora Vitale Negrão
 Taciana R. de Assumpção Ribeiro

Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rev. Gustavo Bacha
Presbíteros: João Baptista e Silas
Louvor Musical: Congregacional
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, Edson, J.Ba-
tista, L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Otniel Barbosa
Presbíteros: Everson e Luiz Eduardo
Louvor Musical: UPA

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rev. Augustus Nicodemus
Presbíteros: Angelo Claus e João Baptista
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gustavo, 
Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Augustus Nicodemus
Presbíteros: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, Elias, 
Eleusis, Petrilli, Hothir, Silas e Wanderley
Louvor Musical: Coro IPVM e Orquestra

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 comissão es-
pecialmente designada para coordenar o processo de eleição 
pastoral, formada pelos presbíteros Eleusis, Hothir, Petrilli, 
Everson e Alexandre; 
• Essa comissão será responsável pela operacionalização e 
implantação de todas as decisões tomadas pelo conselho ao 
longo do processo eleitoral;
• A eleição do pastor titular da IPVM será realizada, em as-
sembleia, 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 ora-
ção, pedindo orientação ao nosso Deus para que Ele nos mos-
tre e confirme a Sua Vontade;
• O conselho, em reunião formal, definirá critérios de elegi-
bilidade 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 anali-
sar os currículos dos nomes indicados pela IPVM, realizando 
uma avaliação criteriosa do atendimento ou não dos critérios 
anteriormente estabelecidos;
• Os nomes indicados e considerados aprovados pelo con-
selho nessa primeira avaliação, serão convidados a vir pre-
gar, serem conhecidos da igreja e participarem 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 pas-
tores 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



Missões em foco

 O mês de agosto é direcionado para enfatizar o trabalho missionário na 
Igreja Presbiteriana do Brasil. O motivo se dá pelo fato de celebrarmos a che-
gada do missionário A.G. Simontom ao Brasil em agosto de 1859, vindo dos Es-
tados Unidos, para plantar a Igreja Presbiteriana e semear a Boa Nova de Cristo 
e a redenção por Seu sacrifício na Cruz.

 Nos 75 anos da IPVM nossas atividades de caráter missionário estarão 
intensas com todos os finais de semana (cultos dominicais) voltados para tal 
ênfase e enfoque. Assim, os irmãos devem estar atentos à programação rica, 
intensa e extensa com várias agências missionárias e pessoas habilitadas nesta 
área da vida da Igreja. 

 Nossa programação consistirá basicamente no seguinte: Nos dias 03 
a 06 de agosto teremos a presença do Rv. Augustus Nicodemus falando sobre 
os 500 anos da Reforma Protestante e sua perspectiva missionária, inclusive 
alcançando a América Latina e, particularmente, o Brasil. No dia 13 teremos 
a participação da Missão Cena com o Rv. João Marcos falando da ação de tal 
agência entre os usuários de droga na região da Estação da Luz e “cracolândia” 
e o trabalho com os filhos de tais pessoas. O dia 20 será dedicado a Missão 
Portas Abertas, com abordagem sobre a ação da Igreja Sofredora em vários 
lugares do mundo e o que se tem feito para suporte e ajuda destes irmãos que 
são perseguidos pelo fato de serem cristãos. No dia 27 teremos a participação 
da Missão Mais que trabalha com refugiados e socorro a irmãos em lugares de 
desastres naturais, guerras, revoluções oferecendo amparo, abrigo e socorro 
necessários a eles, inclusive recebendo (aqui no Brasil) e instalando em famílias 
cristãs refugiados da Síria e outros países em crise ou guerras.

 Assim, toda a IPVM está convocada a participar de tais eventos e en-
volver-se ainda mais com o trabalho de missões aqui perto de nós e até aos 
confins do mundo. Graças a Deus pela IPVM ser uma igreja de visão missionária 
e evangelística e esperamos que estas conferências façam arder ainda mais 
nossos corações por este trabalho gigantesco a ser feito, a saber: “Ide e fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os em Nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo”. Louvado seja o Senhor Jesus.

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 


