
nesta edição

“Nós não vai preso”
Rv. Paulo Audebert Delage



Acontece hoje
Saudações!
Com muita alegria recebemos nesta manhã o pas-
tor Walter Brunelli, que nos conduzirá na mensagem 
divina, e o Quarteto de Cordas, que participará do 
louvor a Deus. Agradecemos a presença de vocês e 
rogamos a Deus suas bênçãos na vida de todos e da 
Ig. Assembleia de Deus Bereana, da qual fazem parte.

Culto de Ação de Graças
Hoje no culto vespertino será comemorado o aniver-
sário do Coro Maranatha e contará com a participa-
ção especial o Coro Masculino da Ig. Pb. Unida, que 
desde já agradecemos a presença. 

Escola Bíblica Dominical
Oferecemos diversas classes com assuntos variados, 
Participe deste momento de aprendizado da Palavra 
de Deus. As aulas são iniciadas às 11:00.

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. 
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. 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 aqui na igreja e ela será 
especial, pois completamos mais um trimestre. Venha 
aprender a crescer com Cristo e divirta-se com os 
amiguinhos da UCP. Sábado às 10:00 aqui na IPVM. 

UPA (adolescentes)
Trabalhamos com o tema “Drogas” durante este mês 
de setembro e finalizaremos a sequência de palestras 

no próximo sábado, dia 30. Não falte e traga convida-
dos! Sábado que vem, 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! 
30/09 – 19:00 UMP participa do "Acorde para a vida", 
junto ao Coro Jovem na IP Jardim da Glória.
07/10 - UMP participa do Pic Nic da IPVM no Recanto.
14/10 - Não haverá encontro (feriado)

Geração de Ouro
Último domingo para você adquirir seu convite! Nossa 
reunião será no próximo sábado às 15:00 quando te-
remos uma palestra com presbítero Petrilli sobre 
“Saúde Bucal”. Em seguida participaremos do nosso 
lanche de confraternização. Você pode adquirir seu 
convite no Cantinho Cultural.

ECC - Encontro de Casais com Cristo 
Está sendo realizado neste fim de semana 23 e 24.09 
o 33º ECC IPVM, reunindo 37 casais de encontristas, 
promovendo um encontro verdadeiro com Cristo e 
edificando os que já são da família da fé. Contaremos 
com o apoio de cerca de 20 igrejas irmãs neste Minis-
tério, que visa abençoar casais  e famílias. Contamos 
também com a ORAÇÃO DA IPVM, para que o Senhor 
Jesus Cristo seja exaltado e glorificado no ECC.

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

“O Coro Maranatha completa mais um aniversário. 
Hoje, o grupo consolidado, integrante da música da 
IPVM, reconhecido e solicitado por outras igrejas, 
instrumento de Deus para louvor, adoração e para o 
anúncio de Seu evangelho. Ontem, apenas uma ideia, 
um ideal, uma proposta de serviço ao Senhor com 
as vozes masculinas. Há 14 anos, na residência do 
presbítero Farid, treze irmãos: o próprio Farid, Teo-
doro Temerloglou, seu filho Teófilo e os netos Davi e 
Thales; os irmãos Rogério e Rodrigo Volpe; Moisés 
Caruso; Elias Nascimento; os irmãos Rodolfo e Luís 
Frederico V. da Motta Machado (primeiro regente), 
Pedro Rojas e José Oliveira se reuniram e iniciaram os 
ensaios deste nosso coro. Por ele já passaram deze-
nas de cantores conduzidos pelos dedicados regen-
tes Frederico e Osvaldo Sérgio, atualmente à frente.
Atualmente o coro conta agora com cerca de 60 com-
ponentes, cristãos e dedicados ao ministério da mú-
sica diante do Senhor e em Sua honra. Que outros 
aniversários venham e que o nosso Deus, pela graça 
de  Cristo preserve, Maranatha, até o glorioso Dia de 
Cristo. Parabéns!!" Pb. Silas Anchieta, conselheiro do 



Coro Maranatha.

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

Pic-Nic da IPVM 
Está marcado para o 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 
com seu próprio carro.
Não percam! Participem deste momento de comu-
nhão com a família de Deus!

Acampamento da Família 
Realizaremos nos dias 10, 11 e 12 de novembro o 
Acampamento da Família em nosso querido Recanto. 
O valor será de R$ 120,00 por pessoa e crianças até 6 
anos não pagam. O transporte é responsabilidade de 
cada família. Inscrições e mais informações ao lado 
do Cantinho Cultural.

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!

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
63. Quais são os privilégios da Igreja visível? A Igreja 
visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e go-
verno especial de Deus; de ser protegida e preser-
vada em todos os tempos, não obstante a oposição 
de todos os inimigos; e de gozar da comunhão dos 
santos, dos meios ordinários de salvação e das ofer-
tas da graça por Cristo a todos os membros dela, no 
ministério do Evangelho, testificando que todo o que 
crer nEle será salvo, não excluindo a ninguém que 
queira vir a Ele.
Is 4.5-6; Mt 16.18; At 2.42; Sl 147.19-20; Ef 4.11-12; 
Rm 8.9; Jo 6.37.

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 está participando neste fim de 
semana da equipe do ECC.

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. Assembleia de Deus Bereana com o 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 Ana Paula Silva Jacinto
 Roberto Piasentin
 Sara Liza Fleitas Pessoa
25 André Plec Manão
 Renata Honigmann Rodrigues
 Márcia Regina de Magalhães
 Milena Monforte Rocha
26 Ângelo Roberto Claus da Silveira
 Georgia Burmeister Vaz de Lima
 Altair Antônio da Silva
 Luciani D. de S. Ortega
27 Herbert Albert Vaz de Lima
 Carolina Speyer
 Alessandra Pereira Ferraz
 Oséas Elias Heckert
28 Catharina Oliveira de Souza
 Edilson Antonio Tadeu Damasceno
30 Sophia Hoffert Monteiro de Lima
 Juan Carlos Monastério Cespedes

Escalas
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

Próximo domingo

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

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



“Nós não vai preso”

 A frase transcrita acima foi ouvida por nós exaustivamente nestes úl-
timos dias e é do acusado Joesley Batista ao falar com seu comparsa sobre a 
situação relativa à sua “colaboração premiada” ou “delação premiada” ao Minis-
tério Público Federal no caso de propinas oferecidas e pagas a políticos e autori-
dades do país, em uma expressão debochada envolvendo não só integrantes do 
MPF (inclusive o Procurador Geral da República à época), bem como ministros 
do Supremo Tribunal Federal.

 Sem se levar em conta o problema da destruição da língua portuguesa, 
demonstrando sua falta de formação e incapacidade de expressar-se adequa-
damente em nossa (e dele também) língua materna, nos faz pensar como al-
guém com este nível de formação pode construir um império empresarial como 
o dele, sendo a maior indústria de proteína animal do mundo. Claro que contou 
com suborno, propina, falcatrua, sonegação, entre outras mazelas, mas ainda 
assim é de admirar tal façanha.

 Porém, o que mais desperta a atenção é a ideia clara da impunidade ou 
de ser ‘inalcançável pelo braço da justiça’ em nosso país. O tom de deboche e 
escárnio às autoridades e instituições, retratando a velha concepção brasileira 
de que podemos estar acima e fora do alcance da lei devido ao nosso dinheiro 
e contatos. A certeza da impunidade levava este (e outros) indivíduo a fazer o 
que fazia e mesmo em situação de haver sido pego, entender que se veria li-
vre, saindo ileso de qualquer punição ou condenação, sequer visitando alguma 
instituição prisional. “Nós não vai ser preso” insistiu em afirmar algumas vezes. 
Ledo engano. Foi e está preso. A população brasileira, formada de cidadãos ho-
nestos, espera que permaneça assim por muito tempo, pagando por seus deli-
tos, além de fazer voltar aos cofres públicos e, de algum modo, à população bra-
sileira todo este dinheiro indevidamente apropriado por ele, seus companheiros 
e familiares. “Nós foi preso”; “Nós tá preso”; espero que seja esta a frase a ser 
dita por ele (s).

 Continuemos orando por este País e sua recuperação em termos de 
ética e moralidade como se requer de nós cristãos de tradição protestante 
evangélica. Em tempos de celebração da Reforma, clamemos pela reforma de 
nossa Nação. Amém.

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 


