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Nunca antes na história...
Rv. Paulo Audebert Delage



Acontece hoje
Recebemos com alegria o pastor José Roberto Sil-
veira, da Ig. Presbiteriana de Moema que se faz acom-
panhado do Coro de Moema e que irão participar, 
dos atos litúrgicos na manhã de hoje com o louvor e 
a pregação da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos e 
esperamos que se sintam bem em nosso meio.

Santa Ceia
Privilégio para os filhos de Deus, participemos, nesta 
manhã, deste momento de contrição e renovação do 
nosso compromisso com Ele.

Escola Bíblica Dominical
Oferecemos diversas classes com assuntos variados, 
escolha uma e participe deste momento de aprendi-
zado da Palavra de Deus. As aulas são iniciadas às 
11:00.

Acorde 2017
Um momento de louvor, comunhão e desafio para 
toda a igreja, especialmente organizado pelo nosso 
grupo de louvor IPVM. O tema central do programa 
será: a Igreja cantando os 500 anos da Reforma. Não 
perca, hoje no culto vespertino!

Participe

Seja um intercessor 
Nossa 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 13:00. 
*Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 

Reunião do Conselho 
Os presbíteros estão convocados para a reunião na 
próxima terça-feira, dia 19, às 20:00. A reunião de 
oração começará às 19:00.

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

Berçário
A escala do berçário está bastante desfalcada. Elas 
precisam de mais berçaristas para ajudar. Dê um 
tempo do seu domingo para ajudar neste ministério 
que depende de você!  Quem tiver interesse e puder 
ajudar procure Rebeca no próprio berçário.

UCP (crianças)
Teremos nossa programação normal no próximo sá-
bado às 10:00 aqui na IPVM. Se seu filho de até 12 
anos fez aniversário entre Julho e Setembro, fale co-
nosco pois estamos preparando a comemoração do 
trimestre para o final do mês de setembro.

UPA (adolescentes)
Fiquem atentos às nossas programações. Participe e 
traga amigos!! Todos os sábados, das 14:00 às 18:00. 

UMP (Jovens) e Pequenos grupos de jovens
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
23/09 - Só Alegria: Deus Alegre - Sem. Bruno Luiz

Geração de Ouro
Neste mês de setembro você está convocado para 
nossa reunião que será no último sábado dia 30 às 
15:00 aqui na igreja. Teremos uma palestra com 
presbítero Petrilli que será o nosso comandante nas 
orientações sobre Saúde Bucal e em seguida teremos 
nosso lanche de confraternização. Você pode adquirir 
seu convite no Cantinho Cultural.

Ministério de Música
Participe deste ministério. Você encontrará os horá-
rios de ensaio na contracapa do boletim.

Agenda: O Coro Cantares participará do culto da 
Igreja Presb. de Santo André hoje à noite. Que o se-
nhor acompanhe o grupo e derrame suas bênçãos 
neste trabalho.

Aniversário do Coro Masculino Maranatha- 14 anos! 
Será comemorado no próximo domingo, dia 24, no 
culto vespertino e contará com a participação espe-
cial o Coro Masculino da Ig. Pb. Unida. Contamos com 
sua presença e de seus convidados!!!

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). 



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 Con-
selho iniciou o processo para as indicações de nomes, 
por escrito, para concorrer ao cargo. As indicações 
poderão ser feitas até HOJE!

Pic-Nic da IPVM
Já estamos nos aproximando da data do nosso en-
contro festivo no Recanto. Será no dia 07 de outubro. 
Como de costume, haverá condução subsidiada pelo 
preço simbólico para o ônibus no valor de R$ 15,00 
por pessoa. A saída será em frente ao templo às 07:30. 
Cada pessoa /família deverá levar seu lanche. As ins-
crições para o ônibus já estão abertas e podem ser 
feitas na Tesouraria. Atenção, você tem a opção de ir 
seu próprio carro.
Não percam! Participem deste momento de comu-
nhão com a família de Deus!

Consolo e Paz
No dia 31 de julho a Sra. Emília Pigosso Garcia, mãe 
da nossa irmã em Cristo Dóris Garcia Martin; e no 
dia 04/09 Eurico Meira Guimarães Júnior, esposo da 
Roberta Balbino H. Guimarães e pai da Haline da UPA,  
partiram ao encontro do Senhor. Sentimos por este 
momento de perda, e rogamos que o Santo Espírito de 
Deus conforte e sustente as famílias neste momento 
de dor e separação.
 
No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
62. Que é a Igreja visível? A Igreja visível é uma so-
ciedade composta de todos quantos, em todos os 
tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira 
religião, juntamente com seus filhos.
1Co 1.2; Gn 17.7; At 2.39; 1Co 7.14.

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.

Agenda: Pastor Paulo estará pregando hoje à noite na 
Ig. Presb. de Santo André.

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:
Hoje: 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, Régis Irineu, Do-
raci e Ivison (Avô e Pai da Marcela Iaia), Sylvia Cos-
tivelli de Moraes (93 anos) e Cássia de Castor Luide.

Aniversariantes da semana

Hoje Lucymeire Munhoz Mastromauro
18 Everson de Paula Fernandes Filho
 Marina Ferreira Neme
 Maria Angela Julio Pereira
 Lourenzo de Moura Vanderley
19 Leonice Santos Trindade Oliveira
 Marcelo de Magalhães Fernandes
20 Enoque Menezes Fontes
21 Jovino Fernades Costa
22 Adriana Ribeiro Soldera
 Paulo Carboni Freiria de Oliveira
 Alfredo Stéfano Kock
 Denise Queiroz Ferreira
23 Maria Ednize Botaro Alexandre

Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. José Roberto Silveira
Presbíteros: Aderbal, Everson, João Baptista, Hothir, 
Luiz Machado, Petrilli, Silas e Ruy
Louvor Musical: Coro de Moema
Diáconos: Renato, Saulo, Caruso, Eduardo, William, 
Márcio e Ricardo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Louvor Musical: Acorde e Grupo de Louvor

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Walter Brunelli
Presbíteros: Alexandre e Silas
Louvor Musical: Quarteto de Cordas Assembleia
Diáconos: Oflar Fº, Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Gerson, Leonardo, Marcelo e Sérgio

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Elias e Angelo Claus 
Louvor Musical: Coro Maranatha

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



Nunca antes na história...

 Esta frase é emblemática e simbólica em relação ao governo implan-
tado no Brasil pelo presidente Inácio Luiz Lula da Silva para referir-se a realiza-
ções e implementações feitas por ele na estrutura de nosso país. De fato, não se 
pode negar que houve melhoria e avanço em algumas áreas e setores, mesmo 
que as consequências tenham sido posteriormente vistas, como no caso do 

“milagre brasileiro” dos anos do presidente Médici. As obras iniciadas e não ter-
minadas, os valores empregados de forma imprópria e sem critério, as promes-
sas dos legados aos posteriores quanto ao que fora feito, etc. 

 Hoje, certamente, podemos empregar esta frase e dizer que nunca an-
tes na história deste país se viu tanta corrupção manifesta, exposta e desco-
berta. Suspeitava-se, supunha-se, imaginava-se, porém agora se tem certeza. 
No entanto, também se pode afirmar que nunca antes na história deste país 
se viu tantos indivíduos tão poderosos (políticos, empresários, juízes, desem-
bargadores) sendo atingidos pela ação repressiva policial e levados à prisão. Se 
irão permanecer, e por quanto tempo, dependerá de alguns fatores, mas o fato 
de alguns estarem já presos por um tempo razoável é algo que nos sinaliza com 
alguma esperança. Se nunca antes na história deste país se apreendeu um valor 
de cinquenta e um milhões em uma casa vazia com indicação de pertencer a um 
ex-ministro e ex-deputado acusado e réu, nunca se presenciou o retorno de tal 
indivíduo à prisão, de onde esperamos não venha sair (como o Ex-governador 
do Rio de Janeiro e outros) tão breve.

 Este movimento que vemos de combate à corrupção e crimes de cola-
rinho branco envolvendo empreiteiras e grandes indústrias é manifestação de 
resposta às orações do povo de Deus. Nunca antes na história deste país se viu 
uma postura tão firme de intercessão e clamor por nossa nação. A Igreja está se 
mobilizando e percebendo sua importância neste processo de cura e restaura-
ção desta Pátria que amamos. Seja o Senhor aqui entronizado como único Deus 
e Senhor, como nunca antes se viu na história deste país.

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 




