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Duro discurso!
Rv. Paulo Audebert Delage



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 14h Ensaio do Madrigal SAF
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 14h Ensaio do Madrigal SAF
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 



Duro discurso!
“Duro é este discurso, quem o pode ouvir?” (João 4: 60).

Nem sempre fazemos a associação correta e adequada da Pessoa do Se-
nhor Jesus ao que vemos registrado nos escritos evangélicos. Torna-se comum 
a ênfase em seu caráter de mansidão, tolerância e candura em detrimento de 
sua postura firme, incisiva, direta, dura e, por vezes, rude e ofensiva. O enfoque 
exacerbado a uma destas características desvirtua a figura de nosso Salvador 
Jesus. Assim, é necessário ter a visão equilibrada da doçura e firmeza, da can-
dura e rispidez, da tolerância e da intolerância, da gentileza e da confrontação 
manifestos por Cristo conforme os registros que temos.

 Tais padrões distintos de postura em Jesus não indicam uma pessoa 
desequilibrada, temperamental, explosiva, instável ou esquizofrênica. As distin-
ções de modo de ação do Senhor Jesus estão ligadas à atitude das pessoas em 
relação a si mesmas e ao modo como se postavam e se “enxergavam”. Ele não 
demonstrava mais amor aos publicanos que aos fariseus por serem de deter-
minada “categoria” de pessoas, mas a diferença de tratamento era devido ao 
modo como se portavam frente à consciência de pecado. Tanto o fariseu como 
o publicano eram amados e recebidos pelo Senhor, quanto por Ele rejeitados, 
dependendo apenas de como se viam e se colocavam.

 Nosso Salvador Jesus Cristo não foi cordato ou gentil com quem se 
mantinha empedernido e duro ao apelo de arrependimento, não tolerou aquele 
(a) que não se via como pecador (a) e era autossuficiente com confiança em sua 
própria justiça e retidão. Portanto, muitas vezes os discursos (palavras) de Je-
sus foram duros e pesados e houve quem, devido a isto, o deixasse. O “Vinde a 
mim os que estais cansados e eu vos aliviarei...” (Mateus 11:28), está no mesmo 
pé do “Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno?” 
(Mateus 23: 33). Os mesmo lábios que pronunciaram “vinde, benditos de meu 
Pai!” declararam: “apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno” (Mateus 
25: 34 e 41). Muitos ouvindo o discurso duro de Jesus se retiraram, pois não é 
muito agradável a confrontação com nosso “eu” vaidoso e acomodado no pe-
cado. Ele não se importou com isso. Seu propósito com o discurso duro era 
promover o arrependimento e a salvação. Mesmo ao falar com dureza o que o 
movia era o amor no desejo de ver as pessoas salvas. Aleluia.

Rv. Paulo Audebert Delage.
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Acontece hoje
Pastor Convidado
Recebemos com alegria a visita do secretário geral 
da Missão Portas Abertas, Rv. Marco Cruz, que fa-
lará sobre este trabalho, experiências e sua missão 
no mundo.

Eucaristia
Participaremos da mesa do Senhor no culto matutino, 
relembrando e renovando nossa comunhão e compro-
misso com o Senhor.

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: As atividades 
são iniciadas a partir das 14:00. Nesta terça feira ha-
verá o bazar onde serão vendidas roupas e sapatos, 
de segunda mão, mas em bom estado. Venha conhe-
cer. A verba é destinada para a compra de alimentos 
a serem enviados para as entidades que a SAF ajuda. 
Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 

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

UCP (crianças)
Chegou o dia de comemorar com nosso papai. Venha 
para UCP com ele e teremos uma atividade deliciosa 
juntos. Começaremos as 10:00, no próximo sábado, 
aqui na IPVM.

UPA (adolescentes)
Agosto é o mês de Missões e no próximo sábado, dia 
26, receberemos em nossa UPA os Missionários da 
Missão Mais que trabalham com a Igreja Sofredora 
(irmãos que sofrem em razão de catástrofes natu-
rais e que vivem em situação de risco ou mesmo de 
guerra). Venha conhecer este trabalho tão especial e 
traga amigos!

UMP (Jovens) e Pequenos grupos de jovens
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! Programe-se e participe! Todas 
os detalhes você encontra em nossa página do face-
book: facebook.com/ipvmump
26/08 - Missão Mais Refugiados
02/09 - TEM PIZZA - UMP participa ajudando 
* 06/09 a 10/09 - Acampamento UMP - "Dependên-
cia"
Local: Recanto Presbiteriano
Esperamos por você ! Faça sua inscrição pelo site: 
www.recantopresbiteriano.com.br

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

Agenda: O Coro IPVM estará participando, hoje pela 
manhã, das comemorações de 47º aniversário da Ig. 
Pb. Chinesa.

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, po-



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

Avisos

Herança do Senhor são os filhos!
Ainda em tempo, parabenizamos Marcus e Polyana 
pelo nascimento do seu filho Marcus Paulo Leitão do 
Nascimento Flório, no dia 19 de julho pp. Louvamos 
a Deus por este maravilhoso presente na vida da fa-
mília Flório. 

Missão Portas Abertas
Em 1º de maio de 1978 a missão Portas Abertas ofi-
cializou-se no Brasil como sendo o ministério que luta 
para conscientizar a Igreja acerca da realidade da per-
seguição, mobilizando os cristãos a orar, apoiar e agir 
em favor de seus irmãos na fé, aproximando assim 
a Igreja Livre da Igreja Perseguida. Essa mobilização 
gera edificação mútua. Para conhecer sua história, 
missão, valores acesse o site: 
www.portasabertas.org.br

McDia Feliz 
Último dia para ajudar!!!
Vamos lá pessoal, estamos quase na nossa meta, só 
faltam 50 tickets para serem vendidos. Vamos coope-
rar com o ITACI (Instituto de Tratamento do Câncer 
Infantil) comprando com os diáconos os “tickets de 
lanche”, no valor de R$ 15,50, ao lado do Cantinho Cul-
tural e dessa forma garantiremos a vinculação da cota 
para o ITACI e no dia 26 de agosto (próximo sábado), 
poderá ser trocado por um Big Mac em qualquer loja 
do McDonald’s. 

“TEM PIZZA”
Está marcado para o dia 02/09 às 18:00, aqui na 
IPVM. Esta é uma programação “deliciosa” para toda 
a Igreja. Por apenas R$35,00 por pessoa, você terá di-
reito a pizza e refrigerante à vontade e terá um tempo 
especial de comunhão entre os irmãos. A arrecadação 
deste evento será destinada para o acampamento dos 
jovens da UMP.

Recepção de membros
Foram recebidos na última reunião do Conselho, no 
dia 15 pp., como membros comungantes: por Carta 
de transferência: Calebe Bodden Carneiro, oriundo da 

Ig. Presb. de Vila Maria (SP); e Cintia Mendes Ferreira 
de Matos, esposa do Rv. Alderi Souza Matos, oriunda 
da Ig. Presb. Paulistana (SP), acompanhada por seus 
filhos membros não comungante; Pedro Paulo Men-
des de Matos e Luís Eduardo Ferreira de Matos. Ale-
gramo-nos com a chegada de todos e desejamos que 
o Senhor os abençoe neste tempo conosco.

Eleição de Presbíteros
Tendo em vista que quatro (4) presbíteros (Daniel de 
Lima, João Baptista, Luiz Eduardo P. Machado e Luiz 
Roberto Petrilli) estão com mandato vencendo, o Con-
selho inicia a partir deste domingo, o processo para 
as indicações de nomes, por escrito, para concorrer  
ao cargo. As indicações poderão ser feitas até o dia 
17/09/2017.

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
58. Como nos tornamos participantes dos benefícios 
que Cristo adquiriu?
Tornamo-nos participantes dos benefícios que Cristo 
adquiriu, pela aplicação deles, a nós, que é especial-
mente a obra do Espírito Santo.  Jo 1.12; Tt 3.5-6; Jo 
16.14-15.

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.

Convalescência
Pastor Gustavo encontra-se de licença médica até 
a próxima terça-feira. Ele está bem, mas necessita 
manter o repouso devido a sua cirurgia do menisco. 

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: 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, Terezinha (mãe da Cleidi) e Selma 
Maria Alves Paschoal.

Aniversariantes da semana

Hoje Lenice Schiavinato Kock
 Débora Raquel Ferreira Bertoni
21 Augusto Cezar Tadeu Rodrigues
22 Aline Fernanda Bedra
 Maria Carmen Martinez

 Walkyria de Almeida Santos
 Angela Cristina Nunes de Jesus
23 Ricardo Luiz Sussmann
 Guilherme Vampré Castro Ferreira
 Izabel Cristina Alves Coelho
25 Marina Magliocca Gonçalves
 Bruno Daniel Cortez Satnev
 Dalva Franco Goulart
26 Cláudia Sant'anna Marrachine Taveira

Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Marco Cruz
Presbíteros: Aderbal, Elias, João Baptista, Eleusis, 
Luiz Eduardo, Petrilli e Ruy
Louvor Musical: Coro Cantares
Diáconos: Renato, Caruso, Eduardo, Márcio, Ricardo, 
Saulo e William

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Marco Cruz
Louvor Musical: Mocidade

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Missão Mais
Presbíteros: Éverson e Silas
Louvor Musical: Coro IPVM e IPVM Kids
Diáconos: OFLAR Fº, Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Gerson, Leonardo, Marcelo e Sérgio

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Missão Mais
Presbíteros: Petrilli e Elias
Louvor Musical: Coro Maranatha e 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


