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Acontece hoje
Pastor Convidado
O mensageiro da Palavra do Senhor no culto desta 
manhã é o Rev. Jonatas Miranda, pastor juntamente 
com o Rev. Mauro Meister na Igreja Presbiteriana da 
Barra Funda aqui na capital paulista. Rev. Jonatas 
agradecemos a Deus sua presença, sua vida e minis-
tério. Bem-vindo!

Santa Ceia do Senhor
Um dos maiores privilégios que desfrutamos como 
Igreja e Corpo de Cristo é a participação na Eucaristia. 
E hoje, no culto vespertino, teremos mais esta oportu-
nidade de assentarmos ao redor da Mesa do Senhor!  

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

Participe

Junta Diaconal
Reunião Ordinária: Nossos diáconos estão convoca-
dos para amanhã, a partir das 19:30, no local de cos-
tume. Contamos com a presença.

Seja um intercessor 
Nossa reunião de oração acontece todas as terças-
feiras às 12:00 no salão Isaac de Mesquita. 

SAF – sociedade de senhoras
*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, próximo do-
mingo, às 9:15 com a participação do Madrigal Maria 
José Ramos.
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!
*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. 

Estudo bíblico 
Acontece às quartas-feiras às 20:00. O livro estudado 

é I João. 

UCP (crianças)
Nosso próximo encontro será dia 16.09 às 10:00 aqui 
na IPVM. Desejamos que aproveitem o feriado com a 
família e vamos orar por nossa pátria!

UPA (adolescentes)
Em razão do feriado, NÃO teremos atividades no 
próximo sábado, dia 09. Tenham todos um excelente 
feriado!

UMP (Jovens) e Pequenos grupos de jovens
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade!

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) - 19:00
23/09 - Só Alegria: Deus Alegre - Sem. Bruno Luiz

Geração de Ouro
Neste mês nossa reunião está agendada para o último 
sábado dia 30 às 15:00. Teremos uma palestra so-
bre saúde bucal com presbítero Petrilli e em seguida 
nosso lanche de confraternização.

Ministério de Música 
Participe deste ministério. Você encontrará os horá-
rios 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: rochasposito@gmail.com e Aderbal da 
Nathalia: fone 95025 5507; e-mail: aderbal.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

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. 

Pic-Nic da IPVM
A data do nosso pic-nic está marcada para o dia 07 de 
outubro, então vamos reservar esta data para partici-
par com toda a IPVM deste encontro!

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior.
60. Poderão ser salvos por viver segundo a luz da 
natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e 
por conseguinte não conhecem a Jesus Cristo, nem 
nEle crêem?
Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhe-
cem a Jesus Cristo, nem nEle crêem, não poderão se 
salvar, por mais diligentes que sejam em conformar 
as suas vidas à luz da natureza, ou às leis da religião 
que professam; nem há salvação em nenhum outro, 
senão em Cristo, que é o único Salvador do seu corpo, 
a Igreja.
Rm 10.14; 2Ts 1.8-9; Ef 2.12; Jo 3.18, e 8.24; 1Co 1.21; 
Rm 3.20, e 2.14-15; Jo 4.22; At 4.12; Ef 5.23.

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

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, Dinorá Girão e Régis Irineu.



Aniversariantes da semana

Hoje Marcelo Chiavassa de M. Paula Lima
 Andreza Esprega Marin Moreira
 Rv. Otniel Tavares Barbosa
 Giovanna Rocha Torres
4 Marília de Azevedo Souza Sícoli
 Anne Sophie Góes Silva
 Mariana Oliveira Martins
5 Marcus Vinícius Flório
 Alexandre Tadeu Ribeiro Soldera
6 Antonio Caoduro Neto
 Luiz Everaldo Pacífico
 Ercília Mara Agreste de Carvalho
7 Thelma Ferreira Lima
 Caio Kenji Hirata
8 Lizardo Adrés Hernandes-Schlittler
 Jahel Delpy Mattos Valim
 Lilia  Miguel de Arantes
9 Keila Fernanda Rodrigues da Costa 
 Leila Vilela Tamura
 Rafael Cárnio Caradori

Escalas

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 IPVM 

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: João Baptista e Everson
Louvor Musical: Madrigal Maria José Ramos - SAF
Diáconos: Josué Jr. Alexandre, Charles, Edson, J.Ba-
tista, L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Otniel Barbosa

Presbíteros: Eleusis e Petrilli
Louvor Musical: Congregacional

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

anotações



Lugar seguro?
“Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro; vai, e 

entra na terra de Judá”. (I Samuel 22:5)

 Quem não gosta de estar em lugar seguro? Vemos que uma das de-
mandas de maior incidência em nossos dias no Brasil é pela segurança. As pes-
soas querem se sentir seguras e protegidas, podendo viver com tranquilidade 
com os de sua família sem riscos e medos. Este é um desejo legítimo e um an-
seio que faz parte de nossa estrutura psíquica e emocional. Como é bom o lugar 
seguro.

 Davi, estando perseguido por Saul, encontra um lugar bem seguro e 
protegido da insana perseguição movida por Saul; a cidade de Mispa, nas terras 
de Moabe. Que descanso, que sossego, que segurança. Tudo certo, ajustado, 
encaixado e tranquilo. Lugar seguro; que bom! No entanto, o profeta Gade vem 
com a mensagem da parte de Iavé para que Davi deixasse aquele lugar seguro. 
Como? Esta é a pergunta normal a ser feita. Sair de onde estou com toda a 
segurança para arriscar-me? De fato, a ordem era para voltar para Judá onde 
deveria reinar. Esta era a ordem e a vontade do Eterno e deveria ser obedecida, 
por mais estranha que aparentasse ser. Muito difícil para Davi, como seria (e é) 
para qualquer um de nós.

 Temos visto que muitas pessoas cristãs recebem a ordem de Deus para 
deixarem “seu lugar de segurança” e obedecer ao Senhor, mas resistem, não 
obedecem, não atendem. Aquele lugar seguro foi conquistado com muito es-
forço e empenho. Até admite que só foi alcançado por causa da graça de Deus, 
mas é fruto de seu esforço e não vai deixá-lo agora. Não se deixe enganar por 
tal segurança precária e humana, proporcionada pelas coisas ajuntadas e orga-
nizadas ao seu redor. Se o Senhor o chamou para determinada Obra, não fique 
preso ao seu “lugar seguro”; obedeça, vá, e saia para o lugar que Deus tem diri-
gido você, pois este, certamente, Nele e com Ele é, de fato, o seu “lugar seguro”. 
Que possamos ter discernimento para ouvir a voz do Senhor; ousadia para obe-
decer-lhe a Voz e confiança de que Ele proverá para nós o lugar “mais seguro 
do mundo”, a vontade DEle. Não é fácil deixar nosso “lugar seguro” mesmo que 
ilusório e tão precário.

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 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 


