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Acontece hoje
Santa Eucaristia
Participaremos deste momento de consagração e 
gratidão ao Senhor no decorrer do culto vespertino.

Eleição para Presbíteros
O Conselho convoca a igreja para reunir- se, HOJE, 
em assembleia extraordinária, em 1ª convocação para 
eleição de quatro (04) presbíteros às 10:15; e não ha-
vendo "quorum" em 2ª convocação domingo que vem, 
dia 08/10, no mesmo horário. 

Escola Bíblica Dominical
Participe deste momento de aprendizado da Palavra 
de Deus. As aulas são iniciadas às 11:00.

Participe
Junta Diaconal - Reunião Ordinária
Os diáconos estão convocados para a reunião que 
ocorrerá amanhã às 19:30, no local de costume. Con-
tamos com a presença de todos pois haverá eleição 
da Diretoria para 2018.

Jejum e Oração 
Participe nesta terça-feira, juntamente com a igreja, 
deste tempo reservado para jejuar e orar.  O jejum 
será, pelo menos, até ao meio dia.

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

SAF – sociedade de senhoras
* Plenária: Reunião amanhã às 15:00. Compareçam!
*Celeiro do Amor e Oficina de Costura: As atividades 
são iniciadas a partir das 13:00. 
. A SAF está precisando de carrinho de bebê, roupi-
nhas e fraldas.
*Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 

Estudo bíblico 
Acontece às quartas-feiras às 20:00 na IPVM.

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)
No próximo sábado 07 não teremos atividades na 
IPVM, pois será nosso Pic-Nic no Recanto. Espera-
mos ver todos lá. 

UPA (adolescentes)
Participaremos com toda nossa igreja do Pic-Nic 
IPVM no próximo sábado, dia 07. Convide seus ami-
gos! 

UMP (Jovens)
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
07/10 - UMP participa do Pic-Nic da IPVM no Recanto.
14/10 - Não haverá encontro (feriado).

GEA - grupo de amigos solteiros, descasados e viúvos
A reunião será no próximo dia 21 às 19:30 aqui na 
igreja. Contaremos com a participação da Alice De-
lage na preleção sobre o tema: Tempo de se alegrar. 
Esperamos você e seus amigos. Pedimos a colabora-
ção de todos para nosso lanche.

33º ECC IPVM – O Amor de Deus Nos Constrange
A primavera chegou no fim de semana do ECC! 
Sim, para muitos corações que estavam à procura 
de mais cor e beleza em seus casamentos, na sua 
vida espiritual ou até mesmo uma consolidação afe-
tiva na sua vida conjugal, a primavera chegou! E che-
gou para ficar, pois o Senhor Jesus faz a diferença 
naqueles que o procuram. O AMOR DE DEUS NOS 
CONSTRANGE! foi a avaliação de um casal partici-
pante, expressando que tinha visto o próprio amor de 
Deus revelado através da equipe! Nos seus 15 anos de 
ministério de aconselhamento de casais estava acos-
tumado a participar de encontros de casais, mas, o 
ECC foi completamente diferente de tudo o que ha-
via visto e vivido, pois, se sentiu tocado pelo amor 
de Deus. Só temos motivos para dar Glórias a Deus, 
pois “Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso 
estamos alegres”. – Sl 126.3
• 35 casais participaram do 33º ECC IPVM.
• 70 pessoas participaram como encontristas.
• 60 pessoas já conheciam a Cristo (3 pastores).
• 10 pessoas não usufruíam desta intimidade com 
Cristo.
• nenhuma pessoa aceitou a Cristo como único e su-
ficiente Salvador.
• 2 pessoas se reconciliaram com Cristo.
• 35 casais decidiram por ter Jesus como centro de 
seu casamento.
• 27 igrejas compuseram a equipe.
A semente foi plantada, o tempo da colheita pertence 
ao Senhor Jesus! A Equipe do ECC agradece a todos 
que nos sustentaram com as suas orações.



Avisos
Pic-Nic da IPVM 
Já chegou! Será sábado que vem (07/10), mas ainda 
dá tempo para se inscrever!! Haverá condução subsi-
diada pelo preço simbólico para o ônibus no valor de 
R$ 15,00 por pessoa. A saída será em frente ao tem-
plo às 07:30. Cada pessoa /família deverá levar seu 
lanche. As inscrições para o ônibus podem ser feitas 
na Tesouraria ou você pode ir com seu próprio carro.
Não percam! Participem deste momento de comu-
nhão da Igreja!

Acampamento da Família 
Será realizado nos dias 10, 11 e 12 de Novembro no 
Recanto. O valor será de R$120,00 por pessoa e crian-
ças até 6 anos não pagam. O transporte é responsabi-
lidade de cada família. Inscrições e mais informações 
ao lado do Cantinho Cultural. 

Candidatos a Eleição para Presbíteros

Amauri Machado - Consultor, casado com Gilzane 
Machado, membro da IPVM desde 2001. Participa de 
encontro de casais com Cristo (ECC), é coordenador 
do Coro IPVM, professor e vice-superintendente da 
Escola Dominical. Candidato à eleição.

Charles Arruda Azzolini – Analista de Sistemas, ca-
sado com Simone Sant'anna Azzolini, membro da 
IPVM desde 2010. Participa como diácono e coorde-
nador da Geração de Ouro. Candidato à eleição.

Fernando Osis Recchia – Editor de Som, casado com 
Lara Sofia Zanuzzo Recchia, membro da IPVM desde 
2014. Participa do Grupo Louvor IPVM como pianista 
e do Coro Jovem como regente. Candidato à eleição.

João Baptista – Empresário, casado com Débora Lo-
pes de Barros Baptista, membro da IPVM desde 2000. 
Candidato à reeleição.

Luiz Eduardo Penteado Machado – Engenheiro, ca-
sado com Vera Lúcia Novaes Machado, membro da 
IPVM desde 2001. Participa como professor da Escola 
Dominical. Candidato à reeleição.

Luiz Roberto Petrilli – Cirurgião Dentista, casado 
com Consuelo Branco Lopes Petrilli, membro da IPVM 
desde 1990. Participa do Conselho Missionário. Can-
didato à reeleição.

Recepção de membros
Na última reunião do Conselho, no dia 19 de setembro 
foram recebidos como membros comungantes: por 
Carta de transferência: Roberta Cristina Cazaroli de 

Andrade oriunda da Ig. Presb. do Brasil no Ipiranga- 
SP; Rodrigo Martins Baptista oriundo da Ig. Presb. 
do Parque das Nações -Santo André, Sheila Cristina 
Guedes Farias Savioli oriunda da 1ª Ig. Presb. de Re-
gistro, Valéria da Silva Ferreira de Carvalho oriunda da 
Ig. Presb. de Thomaz Coelho - RJ, e por Reintegração 
a pedido: Paulo Ricardo Dias da Silva . A IPVM se ale-
gra com a chegada de todos e deseja que o Senhor os 
abençoe neste tempo conosco.

Eleições 2018
A reunião de agendamento em outubro está se apro-
ximando, portanto é necessário que as  Sociedades e 
Ministérios da IPVM realizem suas eleições de dire-
torias para o próximo ano neste mês de setembro ou 
no máximo no início de outubro. Eleitas as novas di-
retorias solicitamos que encaminhem por e-mail para 
a secretária da igreja.

Reunião de agendamento
Está marcada para o dia 30 de outubro, de forma que, 
assim que as novas diretorias forem eleitas, devem 
planejar suas atividades para o próximo ano a serem 
apresentadas no dia da reunião. Reservem a data e 
se preparem!

Almoço Missionário
Já está marcado para o dia 22 de outubro. Reservem 
desde já a data!

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
64. Que é a Igreja invisível? A Igreja invisível é o nú-
mero completo dos eleitos, que têm sido e que hão 
de ser reunidos em um corpo sob Cristo, a cabeça.
Ef 1.10; 22-23; Jo 11.52 e 10.16.

Programação de aniversário: 75 anos

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”.

Falecimento
Comunicamos que no dia 21 pp. a nossa irmã em 
Cristo Sylvia Costivelli de Moraes com 93 anos, foi 
chamada à presença do Pai Celestial. Ela Foi presi-
dente da SAF e professora da EBD aqui na IPVM e dei-
xou um legado de exemplo de fé e serviço ao Senhor.     
Rogamos que o consolo divinal esteja com seus filhos 
Paulo Augusto e Silvia Regina e seu irmão Pb. Renato 
Costivelle e demais familiares e amigos. 

Enfermos 
Augusto Rodrigues, Terezinha (mãe da Cleidi), Selma 
Maria Alves Paschoal, Doraci e Ivison (Avô e Pai da 
Marcela Iaia), e Cássia de Castor Luide.

Aniversariantes da semana

Hoje   Alexandre de Almeida Vieira
 Daniel Luiz Novaes Machado
 Maria Laura Garcia Carboni Freiria 
2 Rebeca Nishioka Petrilli
 Vanilda Vilano Avelar
3 Juliana Stefanelli
 Paulo Henrique N. F. de Bragança
4 Ana Feitosa Tsukada
 Paulo Vicente Sícoli
 Arthur Santucci Rocha
 Daniela Bertagni Abraão
 Flávio Daniel Flud Lima
5 Joana Favett
 Antonio Carlos Gonçalves Scabbia
6 Sérgio Della Nina
 Renan Rocha Torres
 Everson de Paula Fernandes
 Enid Krebsky de Carvalho
7 Nicolas Dimitri Carvalho
 Pedro Emerick Mendes
 Raymunda Bráulio Carneiro

Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Angelo Claus e Eleusis
Louvor Musical: Coro Kids
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gustavo, 
Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Aderbal, Angelo Claus, Elias, Everson, 
Hothir, Petrilli, Luiz Eduardo, Silas e Wanderley
Louvor Musical: Coro Cantares

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Alexandre e Everson
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, Edson, J.Ba-
tista, L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Darcy Sborowski Jr.
Presbíteros: Petrilli e Luiz
Louvor Musical: Madrigal da SAF

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. 
Orquestra IPVM 
Ensaios às segundas-feiras às 20:00.

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



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 



“Cura Gay”

 Este assunto voltou a fazer parte da pauta jornalística da mídia bra-
sileira em geral, com matéria altamente tendenciosa no “Fantástico” exibida 
pela Rede Globo de Televisão em domingo recente. Mais uma vez as distorções 
do conteúdo e as entrevistas direcionadas fazem pensar que se trata de algo 
absurdo por parte dos profissionais que lidam com as questões emocionais e 
comportamentais. A decisão liminar de um juiz federal de Brasília (me parece 
bem fundamentada) não trata de ‘cura gay’, expressão pejorativa utilizada pelos 
militantes da causa GLBTS. Apenas dá ao cidadão o direito de buscar reorien-
tação sexual caso assim o deseje. Os psicólogos não o curarão de qualquer do-
ença, mas auxiliarão a lidar com seus dramas, traumas e conflitos e, caso seja o 
desejo dele (paciente), em rever sua inclinação ou vivência homoafetiva.

 O que se quer garantir é o direito de alguém não permanecer em sua 
inclinação homossexual ou aprender a conviver com ela sem lhe dar efetiva ma-
nifestação, caso assim o deseje; bem como ao profissional que for procurado 
por tal pessoa de cuidar e orientar o paciente neste seu desejo ou intento. In-
sisto que não se fala em “cura” ou “doença” em momento algum na decisão, 
de caráter liminar (imediato e provisório), proferida pelo magistrado. Assim, o 
alarde feito é infundado e acaba por gerar animosidade entre cidadãos que têm 
o direito de pensar e expressar seu pensamento de modo discordante ou diver-
gente. 

 Este assunto está cada vez mais acentuado em nosso cotidiano e ire-
mos lidar com ele necessariamente de forma mais extensa e intensa. Está pre-
sente nas escolas (públicas e particulares), igrejas, organizações sociais diver-
sas e não podemos nos esquivar ou pretender que não exista ao nosso redor e 
em nosso meio. As convicções que temos sobre o assunto são firmadas na Bí-
blia e devemos sustentá-las, porém o trato com as pessoas que apresentam tal 
tendência e ou comportamento deverá ser sempre com consideração, atenção 
e respeito, sem escárnio, deboche, zombaria ou repulsa. A não anuência e não 
concordância com esta expressão da sexualidade, não nos pode levar a trata-
mento ofensivo e agressivo para com os que assim vivem. Se tivermos sido des-
prezados, agredidos, ofendidos e destratados, devemos responder conforme a 
orientação de Cristo: “amar aos que nos perseguem e ofendem”. Seja a ques-
tão da homossexualidade, corrupção, mentira ou violência, a designação bíblica 
para tais comportamentos é: pecado. A solução para todos é uma só: “O sangue 
de Jesus que nos purifica de todo pecado”. Louvado seja o Senhor.

Rv. Paulo Audebert Delage.
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