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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 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 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 



Forçado pelas circunstâncias
“e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos” (I Samuel 13: 12).

 Trata-se da declaração do Rei Saul buscando se justificar diante de Sa-
muel pelo fato de haver sacrificado animais ao Senhor, realizando o que não 
lhe competia fazer, quebrando a determinação de Deus e levantando-se contra 
as ordens do profeta. A alegação feita é de haver realizado o que fez com boa 
intenção, que se trata de uma coisa boa e, sobretudo, que estava forçado ou 
premido pela circunstância daquele momento crítico. Todos estes pontos pare-
cem razoáveis, aceitáveis e justificadores do ato praticado, porém, a censura é 
feita e as consequências são tremendas, acarretando, para Saul, a perda de sua 
condição de rei ungido de Israel.

 Esta ocorrência nos traz advertências muito oportunas e sérias a nosso 
viver, pois vivemos em um contexto em que constantemente somos “forçados 
pelas circunstâncias”. Não há como escapar a este tipo de pressão ou arrocho 
em nosso viver diário neste ambiente competitivo de mercado e disputa fer-
renha pelo sucesso e bem estar. Vemo-nos permanentemente assediados por 
propostas que colocam em cheque nosso compromisso de fé e obediência ao 
Senhor nosso Deus, levando-nos a ter que decidir por fidelidade a Ele ou sucum-
bir “forçados pelas circunstâncias” diante dos desafios. 

 Mentiras, desvios, sonegação, plágio, “cola”, sexo ilícito pré-conjugal 
ou extraconjugal (fora do casamento), suborno, propina, violência, discrimina-
ção, preconceito e outros tantos comportamentos reprováveis à luz da Bíblia, 
mas que acabamos tolerando e praticando sustentando a desculpa de que fi-
zemos por estarmos “forçados pelas circunstâncias” as mais variadas possí-
veis e imagináveis. Este processo é muito cômodo a quem dele se utiliza, pelo 
fato de transferir de si para o outro (ou a circunstância) a responsabilidade pelo 
ato praticado; comportamento este observado desde o início da humanidade e 
registrado nas páginas do livro de Gênesis. “Não importam as circunstâncias”, 
pois o que se requer de nós é que “sejamos achados fiéis”, bem mais do que 
apenas frequentando o templo, cantando no coro, ou cumprindo rituais religio-
sos. Enfrentemos as circunstâncias e nos mantenhamos fiéis `Aquele que “nos 
chamou para sua maravilhosa luz”. Aleluia.

Rv. Paulo Audebert Delage.
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Acontece hoje
Pastores Convidados
Desde ontem temos o prazer de receber os pastores 
que fazem parte de Missão MAIS. O rv. Fausto Ma-
deira conversou, nesse sábado, com os adolescen-
tes e jovens da nossa igreja sobre seu ministério, seu 
campo e as necessidades; e hoje ouviremos a Palavra 
do Senhor transmitida pelo rv. Jonatas Portugal, no 
culto matutino e vespertino e saberemos um pouqui-
nho mais sobre este trabalho, experiências, desafios 
e a missão. Pastores, sejam bem-vindos, esperamos 
que se sintam bem em nosso meio.

Escola Bíblica Dominical
Aproveite para participar dos nossos cursos. Nossas 
aulas começam às 11:00.

Participe

Seja um intercessor 
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. 
*Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 
*76 anos !! A SAF vai comemorar mais um ano de 
vida em nossa igreja. Venham comemorar conosco 
em dois eventos:
1º)  Culto comemorativo no dia 10\09 domingo, às 
9:15 com a participação do Madrigal Maria José Ra-
mos.
2º) Quarta dia 13\09 às 15:00, no salão Isaac de Mes-
quita, quando comemoraremos entre as sócias da 
SAF com uma tarde de gratidão a Deus com preces e 
hinos de louvor por tantas bênçãos. 
Toda IPVM é convidada!Participe conosco!

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

UCP (crianças)
Nossa UCP está bem animada! Participe você tam-
bém. Nossos encontros são aqui na IPVM das 10:00 
às 12:00 todos os sábados. O próximo acontece dia 
02.09. Quer saber mais? Entre para nosso grupo no 
Whatsapp escrevendo para o número 98401.4710

UPA (adolescentes)
Atenção Pessoal!  No próximo sábado, dia 02, nos 

reuniremos das 15:30 às 17:30 com louvor e estudo 
da Palavra no 3º andar do Prédio Isaac de Mesquita. 
Logo em seguida participaremos do “5º Tem Pizza”, 
evento promovido pelo ministério do Recanto. Deta-
lhes sobre o Tem Pizza no Facebook do Recanto e na 
página da IPVM:
https://www.facebook.com/RecantoPresbiteriano 

UMP (Jovens) e Pequenos grupos de jovens
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
02/09 - TEM PIZZA - UMP participa ajudando

06/09 a 10/09 - Acampamento UMP –
"Dependência" 
Local: Recanto Presbiteriano
Faça sua inscrição pelo site:
www.recantopresbiteriano.com.br

16/09 - Conectados com Cristo (programação na 
IPBI) às 19:00.

Geração de Ouro
Em setembro teremos nossa reunião agendada para 
o último sábado dia 30 às 15:00. Reservem a data e 
aguardem mais informações nos próximos boletins.

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

Reunião da equipe do ECC IPVM
Ocorrerá amanhã, segunda-feira, dia 29/08, às 20:30 
aqui na IPVM.
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: renato-
vascon@hotmail.com



• Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507; e-mail: ader-
bal.andrada@uol.com.br

Disquepaz – aconselhamento / IPVM
Venha nos ajudar! O Disquepaz é um trabalho volun-
tário de aconselhamento pelo telefone, baseado na 
Palavra do Senhor. Temos horários disponíveis, fale 
com Rosângela pelo telefone 99708- 3690.

Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

Avisos

Missão MAIS
Em janeiro de 2010, um terremoto abalou o Haiti e fez 
mais de 1 milhão de desabrigados e 250 mil mortos. 
Em meio a esse cenário, surgiu a Missão em Apoio à 
Igreja Sofredora (MAIS), movida pelo desejo de res-
ponder à tragédia e ajudar a igreja haitiana. Além do 
socorro em catástrofes naturais, a atuação da MAIS 
se desenvolveu buscando ações para fortalecer a 
igreja em lugares onde exista situação de guerra ou 
perseguição religiosa. A operação da MAIS acontece a 
partir do apoio e treinamento da igreja local, de forma 
que ela seja agente transformador da sociedade na 
qual está inserida. Para conhecer sua história, mis-
são, valores acesse o site: https://maisnomundo.org

Agradecimento
A Junta Diaconal registra aqui o mais sincero agra-
decimento aos irmãos da IPVM que mais uma vez se 
envolveram e apoiaram na campanha do McDia Fe-
liz/ ITACI, de forma amorosa que até extrapolamos a 
meta estipulada.  Agradecemos a Deus por mais uma 
vez, a oportunidade, ajudar aos nossos semelhantes 
(ITACI) e por contar com a igreja de Cristo para a rea-
lização das boas obras.

“TEM PIZZA”
Está marcado para o PRÓXIMO SÁBADO, 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 direito a pizza e refrigerante à von-
tade e terá um tempo especial de comunhão entre os 
irmãos. A arrecadação deste evento será destinada 
para o acampamento dos jovens da UMP.

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 Conselho iniciou, a partir domingo passado, o pro-

cesso 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. 
59. Quem são feitos participantes da redenção me-
diante Cristo? A redenção é aplicada e eficazmente 
comunicada a todos aqueles para quem Cristo a ad-
quiriu, os quais são nesta vida habilitados pelo Espírito 
Santo a crer em Cristo conforme o Evangelho.
Jo 6.37, 39 e 10.15-16; Ef 2.8; Jo 3.5

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: Missão MAIS (Imigrantes sírios) – manhã e 
noite
Setembro:
Dia 03: UMP e UPA – manhã
Dia 10: Culto comemorativo dos 76 anos da SAF 
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
Há fichas de pedidos de oração à disposição no “Can-
tinho Cultural”. 

Enfermos
Augusto Rodrigues, Terezinha (mãe da Cleidi), Selma 
Maria Alves Paschoal e Dinorá Girão.

Aniversariantes da semana

28 Rafael Menoya Ferreira
 Neusa Maria Fraga de Oliveira
 Filipe Aude Freua Sartori
 Daniel Baraquet Vilela Paiva
 Palmira Rodrigues da Rocha
29 Marilena Aquino de Muro
 Luis Felipe Dantas Lameze
30 Sarah Alves Junqueira
 Olga Alves Carneiro Botaro
 Renato Bonilha Costivelle
 Guilherme de Oliveira Moraes
31 Alexandre Carvalho Secco
 Shirley de Mattos Dias
 Salete Cavalheiro
 Susie Saab Araujo
1/09 Jacqueline Giordani
 Dulce Regina G. L. Breim
 Gabriel Modesto Ribeiro
 William Assis Filho
 Daniela Rodrigues Alves Vampré
2 Vivian Côrtes Borges
 Priscila Fonseca Cerqueira de Abreu
 Yanê Trench Mello Trindade
 João Batista da Costa
 Davi Carvalho Junqueira

Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Jonatas Portugal
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: Rv. Jonatas Portugal
Presbíteros: Petrilli e Elias
Louvor Musical: Coro Maranatha e Grupo IPVM 

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Jonatas Miranda
Presbíteros: Hothir e Luiz Machado
Louvor Musical: UPA e UMP
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gustavo, 
Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, Eleu-
sis, Elias, Everson, Petrilli e Wanderley
Louvor Musical: Coro IPVM e Orquestra 

ELEIÇÃO PASTORAL IPVM - Informativo NO. 2
Cumprindo o cronograma anteriormente apresentado 
à IPVM, o Conselho se reuniu e definiu os critérios 
de indicação e de elegibilidade de pré candidatos à 
eleição, que são:
CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO
A forma e as premissas que devem ser seguidas pelos 
membros da IPVM para que a sua indicação de pré 
candidato seja considerada válida, são:
• Indicação por escrito segundo ficha disponibilizada 
na tesouraria da IPVM
• Para que um nome indicado seja considerado, basta 
que um (1) membro da IPVM o indique 
• O contato com o pastor indicado ficará a cargo da 
comissão
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Serão considerados como pré candidatos os pastores 
que satisfizerem os critérios a seguir discriminados:
• Ser pastor da IPB.
• Dedicação única e exclusiva para a IPVM. 
• Experiência bem sucedida como pastor titular da 
IPB.
• Casado.
NOTAS:
• Os pré candidatos que atenderem os critérios acima 
serão avaliados pelo conselho podendo ser aprovados 
ou não.
• O conselho fará contato com os nomes aprovados 
nessa 1ª avaliação inquirindo-os se desejam, ou não, 
participar do processo eleitoral.
• O pré candidato que aceitar concorrer deverá co-
municar sua igreja atual que participará do processo 
eleitoral. 

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


