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Em nome...
Rv. Paulo Audebert Delage



Acontece hoje

Eleição para Presbíteros
O Conselho convoca a igreja para reunir-se, HOJE, em 
assembleia extraordinária, em 2ª convocação para 
eleição de quatro (04) presbíteros às 10h15.

Escola Bíblica Dominical
Participe deste momento de aprendizado da Palavra 
de Deus. As aulas são iniciadas às 11h00.

Participe

Seja um intercessor 
A reunião de oração acontece todas as terças-feiras 
às 12h00 no salão Isaac de Mesquita. 

SAF – sociedade de senhoras
Celeiro do Amor e Oficina de Costura: As atividades 
são iniciadas a partir das 13h00. 
A SAF está precisando de carrinho de bebê, roupi-
nhas e fraldas.
Reunião de Oração: Todas as quartas às 15h00. 

Estudo bíblico 
Acontece às quartas-feiras às 20h00 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 Polli no próprio berçário.

UCP (crianças)
Em razão do Feriado, NÃO teremos atividades no pró-
ximo sábado, dia 14/10. 

UPA (adolescentes)
Em razão do Feriado, NÃO teremos atividades no pró-
ximo sábado, dia 14/10. 

UMP (jovens) e Pequenos grupos de jovens
14/10 - Não haverá encontro (feriado)
21/10 - Encontro UMP na Casa 40
28/10 - Encontro UMP

GEA - grupo de amigos solteiros, descasados e 
viúvos
A reunião será no próximo dia 21 às 19h30 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.

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

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 coor-
denador 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 
Lopes 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.

Eleições 2018
A reunião de agendamento em outubro está se apro-
ximando (30/10 – 19h30), portanto é necessário que 
as  Sociedades e Ministérios da IPVM realizem suas 
eleições de diretorias para o próximo ano neste mês 
de setembro ou no máximo no início de outubro. Elei-
tas as novas diretorias solicitamos que encaminhem 
os nomes e a agenda de 2018 para o e-mail secreta-
ria@ipvm.org.br.

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. 
65. Quais são os benefícios especiais de que gozam 
por Cristo os membros da Igreja invisível?
Os membros da igreja invisível gozam por Cristo da 
união e comunhão com Ele em graça e glória. Jo 17.21, 
24; 1Jo 1.3.

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

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, Doraci e Ivison (Avô e Pai da 
Marcela Iaia), e Cássia de Castor Luide.

Aniversariantes da semana

Hoje   Iná Eni Ribeiro
 Rodrigo Hernandez Pedroza Della Nina
 Camila Lenci Boccia
 Augusto Cézar Saldiva de Aguiar
9 Natália Ramalho Prado Santos
 Ricardo Nakai
 Bernadete de Araújo
11 Débora Romero
 Arlinda Teixeira da Rocha
12 Simone Cristina Valério Costa
 Ana Matilde Flud Lima
 Elias Coutinho Nascimento Papotti



13 Maria Helena R. C. Morbidelli
 Luciana Flávia Clementino Mesquita
 Luís Eduardo Ferreira de Matos
 Ynayê Aquino de Muro
14 Thiago Carvalho Chueiri
 Janine Mendonça Rollo
 Monique de Oliveira Texeira

Escalas

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

Próximo Domingo
Culto da manhã – 9h15
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: 
Louvor Musical: 
Diáconos: Saulo, Caruso, Eduardo, William, Márcio 
e Ricardo.

Culto da noite – 19h00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: 
Louvor Musical: 
Diáconos: Saulo, Caruso, Eduardo, William, Márcio 
e Ricardo.

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:
��&Ê¾Ã½»óïË�ÌËÎ�¿Ï½ÎÃÐË�Ï¿ÁÑÊ¾Ë�Ţ½Â»�¾ÃÏÌËÊÃ¼ÃÈÃÖ»¾»�

na tesouraria da IPVM
��-»Î»�ÍÑ¿�ÑÉ�ÊËÉ¿�ÃÊ¾Ã½»¾Ë�Ï¿Å»�½ËÊÏÃ¾¿Î»¾Ë��¼»ÏÐ»�
que um (1) membro da IPVM o indique 
��,�½ËÊÐ»ÐË�½ËÉ�Ë�Ì»ÏÐËÎ�ÃÊ¾Ã½»¾Ë�Ţ½»Îë�»�½»ÎÁË�¾»�
comissão
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Serão considerados como pré candidatos os pastores 
que satisfizerem os critérios a seguir discriminados:
��0¿Î�Ì»ÏÐËÎ�¾»�&-��
��!¿¾Ã½»óïË�ĦÊÃ½»�¿�¿Ô½ÈÑÏÃÒ»�Ì»Î»�»�&-3*��
��"ÔÌ¿ÎÃúÊ½Ã»�¼¿É�ÏÑ½¿¾Ã¾»�½ËÉË�Ì»ÏÐËÎ�ÐÃÐÑÈ»Î�¾»�
IPB.
�� »Ï»¾Ë�

NOTAS:
��,Ï�ÌÎø�½»Ê¾Ã¾»ÐËÏ�ÍÑ¿�»Ð¿Ê¾¿Î¿É�ËÏ�½ÎÃÐøÎÃËÏ�»½ÃÉ»�
serão avaliados pelo conselho podendo ser aprovados 
ou não.
��,�½ËÊÏ¿ÈÂË�À»Îë�½ËÊÐ»ÐË�½ËÉ�ËÏ�ÊËÉ¿Ï�»ÌÎËÒ»¾ËÏ�
nessa 1ª avaliação inquirindo-os se desejam, ou não, 
participar do processo eleitoral.
��,�ÌÎø�½»Ê¾Ã¾»ÐË�ÍÑ¿�»½¿ÃÐ»Î�½ËÊ½ËÎÎ¿Î�¾¿Ò¿Îë�½Ë-
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



“Em nome...”
 A expressão que se pode ler acima tem se prestado a uma série de si-

tuações e circunstâncias as mais variadas e absurdas. Por exemplo: Em nome 
de Deus se tem cometido atrocidades horríveis como decapitações, massacres, 
assassinatos; em nome da paz se tem promovido guerras, guerrilhas, atenta-
dos; em nome da liberdade se tem cerceado, limitado, restringido e aprisio-
nado; em nome do amor se tem matado, violentado, estuprado. De fato, quando 
alguém se enrola com esta bandeira do “em nome de” parece que seus limi-
tes são retirados, suas fronteiras desaparecem e os contornos se vão, ou seja, 

“tudo é permitido”.
 Parece vermos uma onda forte (um vagalhão) a nos atingir nestes tem-

pos sob a bandeira “em nome da arte”. Certas exposições apresentadas no Bra-
sil começam a se postar de forma a atingir valores e solapar conceitos de moral, 
lei e respeito. Alegações de ‘liberdade’, ‘direito’, ‘arte’ se tornam mercadoria fácil 
na argumentação de muitas pessoas para justificar as afrontas que temos visto. 
Não se trata de aversão à arte, nem tampouco o desconhecimento da existên-
cia do chamado ‘nu artístico’ e seu lugar na arte plástica. No entanto, outra 
coisa é o uso de tais expressões para denegrir a fé de milhares de pessoas, para 
agredir propositadamente valores sustentados por uma sociedade (adoecida) 
de tradição religiosa cristã. Em nome da arte teremos que admitir que filmes de 
pornografia pesada são normais e expressam a beleza e a amplidão do sexo, o 
mesmo se pode dizer da zoofilia e outras “expressões artísticas”. A exposição 
do corpo nu de um homem e crianças ao seu lado, podendo tocá-lo, deixa de ser 
considerado ‘ato atentatório ao pudor’ em nome da arte. Sendo ‘em nome de’ 
parece valer tudo. 

 Não se trata de ser contrário às manifestações artísticas. Sei que a arte 
é vanguardista, contestadora e instigadora, sendo alvo de repressão por parte 
das ditaduras e reconheço seu valor e importância. Mas, sei, também, que ela 
pode servir a interesses destas mesmas ditaduras (inclusive da corrupção e 
dilapidação das estruturas sociais) para promoção de seus programas de pro-
paganda ideológica. A massificação da proposta da sexualidade “sem fronteira”, 
ou implantação da visão “naturalista” (conformidade com a natureza) está se 
enrolando e se ocultando sob esta bandeira: “em nome da arte”. Estejamos 
atentos e expressemos nossa posição de rejeição a tais “formas de arte”, em 
nome de nossas crianças, filhos e netos. 

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 


