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Acontece hoje
Pastor Convidado
Agradecemos a presença do Rev. João Carlos, que 
será o mensageiro do Senhor nos cultos matutino e 
vespertino. Rogamos a Deus por suas bênçãos na sua 
vida e no seu trabalho na Missão Cena.

Homenagem aos pais
Para quem sempre está ou esteve presente em nos-
sas vidas, um pai carinhoso, que se importa, que 
aconselha, que colabora, que é protetor e acolhedor, 
que comemora o sucesso dos seus filhos que se emo-
ciona com um simples sorriso, rogamos ao Senhor 
misericordioso que despeje sobre vocês uma bênção 
de paz e amor. Que seu exemplo de vida e fé sejam 
os alicerces sobre os quais seus filhos possam funda-
mentar suas crenças e encontrar a verdade. 

Escola Bíblica Dominical
Temos vários cursos abordando assuntos diversos e 
interessantes. Participe! Nossas aulas começam às 
11:00.

Classe de Catecúmenos
Você quer se tornar um membro da igreja e ainda 
não fez a sua Profissão de Fé ou se batizou? Então 
frequente esta classe cujo objetivo do curso é ins-
truir devidamente os candidatos à profissão de fé, 
levá-los a conhecer as principais doutrinas do Cristia-
nismo, bem como os deveres e privilégios que terão 
como membros da IPB; ser orientados no sentido de 
viver uma vida cristã de progresso espiritual, de con-
sagração ao trabalho – de viver, afinal, o Evangelho 
de Jesus.

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: Participe! As 
atividades são iniciadas a partir das 14:00.

Reunião do Conselho
Os presbíteros estão convocados para a reunião na 
próxima terça-feira, dia 15, às 20:00. A reunião de 

oração começará às 19:00.

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

UCP (crianças)
Nossas atividades estão bem animadas. Sábado dia 
19 esperamos você aqui na IPVM a partir das 10:00.

UPA (adolescentes)
Já estamos de volta às nossas programações. Par-
ticipe e traga amigos!! Todos os sábados, das 14:00 
às 18:00.

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

Geração de Ouro
Último domingo para adquirir seu convite! No pró-
ximo sábado às 15:00 teremos a nossa reunião, com 
uma palestra sobre “Automedicação: os riscos e cui-
dados”, ministrada por nosso irmão Marcio Cossani 
e em seguida nosso habitual lanche. Reserve a data e 
adquira seu convite no Cantinho Cultural.

Ministério de Música 
Venha participar deste ministério. Você encontrará os 
horários de ensaio na contracapa do boletim.

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). 

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: ro-

chasposito@gmail.com e Aderbal da Nathalia: fone 
95025 5507; e-mail: aderbal.andrada@uol.com.br



Reunião da equipe do ECC IPVM
Serão realizadas nas SEGUNDAS-FEIRAS às 20:30 na 
IPVM. Amanhã, dia 14.08; e nos dias 27.08 e 11.09. 
O casal que já fez  qualquer ECC é nosso convidado 
para participar da equipe. Inscrições da equipe com 

• Renato da Angela: fone 94714-1218; e-mail: 
renatovascon@hotmail.com
• Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507; e-mail:
aderbal.andrada@uol.com.br

Avisos

Herança do Senhor são os filhos!
Nasceu no dia 05 deste mês, o pequeno Enrico Ave-
lar Hernandes, filho de Carol e Rodrigo, e 1º neto da 
Vanilda Avelar. E no dia 07, o pequeno Arthur Lopes 
Pereira, filho do nosso funcionário Daniel e Thainá.  
Parabenizamos aos familiares e, junto com eles, lou-
vamos a Deus por mais este maravilhoso presente na 
vida das famílias Avelar e Pereira.

Missão CENA
É um trabalho social desenvolvido por missionários e 
voluntários no centro de São Paulo, mantidos unica-
mente por meio de doações. Desde 1987, o objetivo é 
acolher moradores de rua, usuários de drogas, crian-
ças em situação de risco, travestis e prostitutas da 
área da "Cracolândia", oferecendo a todos eles res-
gate, recuperação e reintegração à sociedade. Com 
fé, perseverança e dedicação, acreditamos que todos 
merecem uma vida digna e que isso é sempre possível.

(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 Heckert 
conduzirão 10 encontros de 2 horas aos sábados. Ca-
sais e noivos, para mais informações: oseas@antro-
pogogia.net ou 99293-9515 (whatsApp).

McDia Feliz 
Atenção moçada e irmãos!!! Precisamos da sua ajuda 
pois ainda temos 100 tickets para serem adquiridos. 
Contamos com vocês nesta campanha.  Os diáconos 
estão vendendo o ticket, no valor de R$ 15,50, ao lado 

do Cantinho Cultural (temos 300 tickets). Comprando 
aqui na igreja, garantimos a vinculação da cota para 
o ITACI (Instituto de Tratamento do Câncer Infantil). 
OBS: No dia 26 de agosto o ticket poderá ser trocado 
por um Big Mac em qualquer loja do McDonald’s.

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
57. Quais são os benefícios que Cristo adquiriu pela 
sua mediação? Cristo, pela sua mediação, adquiriu a 
redenção, juntamente com todos os mais benefícios 
do pacto da graça. Hb 9.12; 1Co 1.20.

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.

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.

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

Site IPVM
O novo site já está no ar. Lá você poderá encontrar 
os boletins, assistir o culto ao vivo, assistir sermões 
antigos e etc. 

Programação de aniversário: 75 anos

Agosto: 
Hoje: 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), Mara Agreste e Selma Maria Alves 
Paschoal.

Aniversariantes da semana

Hoje Gabriel Alkimin Azevedo
 Daniel Alkimin Azevedo
 Eleusis Bruder Di Creddo
 Vera Trindade Trench Valim
 Renato Jesus de Vasconcelos
 Elvis Oliveira Gabriel
14 Felipe Miranda Salgado
15 Antonio do Nascimento Pereira
 Orlando Cintra
 Joel Pacheco Salum
 Roberto Coligny Lins e Silva
16 Matheus Di Loreto Sanchez Sella
 Maria Virgínia Meza Gutierrez
17 Alessandro S. Segalla
 Frederico Lopes de Farias Perillo
18 Cecília Gomes da Rocha Ferraz Pereira
19 Matheus Clemente
 Daniela Thiele de Almeida

Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Missão CENA
Presbíteros: Hothir e Wanderley
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM 
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, Edson, J.Ba-
tista, L.Petrilli Fº e Palombarini

Culto da noite – 19:00 
Pregador:  Missão CENA
Presbíteros: Alexandre e Luiz Eduardo
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM 

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Portas Abertas
Presbíteros: Aderbal, Elias, Everson, João Baptista, 
Eleusis, Luiz Eduardo, Petrilli e Ruy
Louvor Musical: Coro Cantares
Diáconos: Renato, Caruso, Eduardo, Márcio, Ricardo 
Saulo, Trizzi e William

Culto da noite – 19:00
Pregador:  Portas Abertas
Louvor Musical: Grupo IPVM

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

anotações



IPB 158 anos de existência

No dia 09 de agosto a Igreja Presbiteriana do Brasil celebrou seus 158 de 
existência em solo brasileiro, considerando a data da chegada do Rv. Simonton 
ao Rio de Janeiro, vindo dos Estados Unidos da América do Norte como missio-
nário para implantar o presbiterianismo no Brasil, depois de tentativas não bem 
sucedidas com os calvinistas franceses em 1555 no Rio, e os calvinistas holan-
deses em 1628 em Pernambuco.

 A semeadura inicial foi feita com dificuldades e os primeiros frutos bem 
poucos. Mas, a firmeza na fé e a convicção com relação à sua vocação fizeram 
com que Simonton perseverasse no Trabalho a que viera. Fica cerca de 8 (oito) 
anos apenas no Brasil, morrendo em solo brasileiro vitimado pela febre amarela, 
sua esposa havia morrido não muito tempo antes e sua única filha seria cuidada 
por seu cunhado Rv. Blackford. Ao morrer a semente estava lançada e havia um 
presbitério organizado, um seminário constituído e funcionando, um jornal cir-
culando e levando a Boa Nova e as doutrinas reformadas ao povo brasileiro.

 Nestes anos de existência a IPB tem crescido com mais ou menos vigor 
em determinadas épocas de nossa história. Tem vivenciado crises e as tem su-
perado com a graça de Deus. Experimentou algumas cisões ou divisões, ocasio-
nando o surgimento de igrejas irmãs como a Independente, a Cristã Maranata, 
a Fundamentalista e a Renovada. Momentos de embates internos por questões 
políticas de interesse de grupos e que, em certo modo, ainda se fazem manifes-
tos até hoje, sendo estes como “praga de tiririca em canteiro florido”.

 Muito se fez na área da educação, saúde e serviço social com várias ins-
tituições ao longo destas décadas com algumas até hoje prestando relevantes 
serviços à sociedade em várias regiões do Brasil. Mas, ainda muito precisa ser 
realizado e há de ser, por graça de Deus. A IPB precisa (como as igrejas evangé-
licas no Brasil) ser mais relevante a cada dia no contexto brasileiro como agente 
do Reino de Deus como proclamadora da Mensagem Transformadora da Graça 
de Deus em Cristo e sendo “consciência do Estado” e não mera ancila ou sub-
serviente a ele. Esta é a missão da IPB no Brasil. Continuemos a fazê-la para a 
glória de Deus.

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 9h15 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 


