
nesta edição

Oh tempo; Oh moral.
Rv. Paulo Audebert Delage



Acontece hoje

Almoço Missionário
Hoje teremos o almoço missionário logo após a EBD. 
Pratos deliciosos, com um propósito nobre.

Culto conduzido pelo Ministério de Casais
Em comemoração aos 75 anos da IPVM, cada minis-
tério está conduzindo um culto a Deus e nesta manha 
seremos conduzidos pelo ECC, que convidou o Rev. 
Yon para trazer a palavra.

Escola Bíblica Dominical
Temos classes para diversas faixas etárias, desde be-
bês até a idade adulta.  Se você está nos visitando e 
não sabe pra onde ir, temos uma classe para você, 
informe-se com nossos diáconos. As aulas iniciam 
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. 
Coro Madrigal: Convidamos você que ama cantar. O 
madrigal é um coro feminino onde trabalhamos com 
leveza e muita alegria! Venha louvar conosco no coro.
Ensaios: todas as segundas às 14h30.

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)
Sábado dia 28 será especial. Começaremos as 9h00 

e receberemos as UCP’s do Presbitério. Programação 
especial com palhaço Tiaguito e seu amigo Choquito. 
Imperdível.

UPA (adolescentes)
Realizaremos no próximo sábado, dia 28/10 a Elei-
ção da Diretoria de nossa UPA para o ano de 2018. 
Se você gostaria de se candidatar ou indicar algum 
nome, fale com o Pr. Otniel ou com um de nossos 
Coordenadores: Marco e Cris Caruso e Márcio e Gi-
sele Cossani.

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as progra-
mações da mocidade! 

28/10 - Encontro UMP
04/11 - Não haverá encontro (feriado)
11/11 - Encontro UMP
18/11 - Não haverá encontro (feriado / casamento 
na IPVM)

Pequenos Grupos de Jovens

(NOVO) Segundas-feiras às 20h (quinzenal)
Local: Casa do Estevam Machado *
Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci 
* Procure os líderes para informação

Sextas-feiras às 20h (semanal)
Local: IPVM (1º andar do Isaac de Mesquita)
Líder: Léo Victor de Carvalho

Sábados às 17h (semanal
Local: IPVM (Casa 40)
Líder: Débora Santos

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
Mensagens em Áudio
Você pode adquirir os sermões que foram pregados 
na IPVM para ouvir ou presentear alguém. O estande 
fica montado no salão social e todas as mensagens 
podem ser encomendadas. 

Acampamento da Família 
Receberemos como Preletor o Pr. Jairo Isac Rodrigues, 
pastor que atuou como missionário durante 23 anos 
no Peru. Possui um direcionamento ministerial vol-
tado para famílias e entre outros cursos ele ministra 
o Curso para Casais: 'Matrimônio sobre a Rocha!' O 
Tema de nosso Acampamento da Família será: 'Os 
Desafios da Família na Contemporaneidade!' 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 maiores informações ao lado do 
Cantinho Cultural.

Reunião de agendamento
Está marcada para o dia 30/10, às 19h30, de forma 
que, assim que as novas diretorias forem eleitas, 
devem planejar suas atividades para o próximo ano.  
Eleitas as novas diretorias solicitamos que encami-
nhem os nomes e a agenda de 2018 para o e-mail 
secretaria@ipvm.org.br
Reservem a data e se preparem!

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
67. Que é vocação eficaz?

Vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente 
de Deus, pela qual (do seu livre e especial amor para 
com os eleitos e sem que nada neles o leve a isto), Ele, 
no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo 
pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os 
seus entendimentos de uma maneira salvadora, re-
novando e poderosamente determinando as suas 
vontades, de modo que eles, embora em si mortos 
no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de 
livremente responder à sua chamada e de aceitar e 
abraçar a graça nela oferecida e comunicada. 
Ef 1.18-20; 2Tm 1.8-9; Tt 3.4-5; Rm 9.11; 2Co 5.20; e 
6.2, Jo 6.44; 2Ts 2.13-14; At 26.18; Ez 11.19; Jo 6.45; 
Fl 2.13.

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 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 Márcio Augusto L. Castro Bueno
 Bernardo Benis Silva



 Hannah Fleitas Barbosa
 Gérson Galhardo
 Mirian Placer de Almeida
 Thaís Papotti Moura
23 José Diogo Valim
 Pedro Rocha Monteiro de Lima
 Antonella Dias Guimarães
24 Jin Hwa Lee - Lígia
 Ana Maria Garcia Carboni Carone
25 Guilherme do Val Sella
 Gustavo Henrique Saab Araujo
 Caio Lopes Aiello
26 Cristiano Affonso de Camargo
 Esther dos Santos
27 Ligia Barbosa Zduniak
28 André Luiz Bassini Portella
 Maria Eduarda Vilela Teixeira
 Rodrigo Miranda Salgado
 Amaury Clemente Ferreira
 Vera Vasti Valim
 Felipe Duarte Azevedo

Escalas

Hoje

Culto da manhã – 9h15
Pregador: Rev. Yon Morato
Presbíteros: Aderbal, Ruy e Claus
Louvor Musical: ECC
Diáconos: Antoun, Arquimedes, Edilson, Gerson, 
Leonardo, Marcelo e Sérgio

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Yon Morato
Presbíteros: Silas e Hothir
Louvor Musical: Coro IPBI

Próximo domingo
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rev. Gustavo Bacha
Presbíteros: Ruy e Petrilli
Louvor Musical: Coro IPVM
Diáconos: Saulo, Caruso, Eduardo, William, Márcio 
e Ricardo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Otniel
Presbíteros: Elias e Ângelo Claus
Louvor Musical: Coro IPVM

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



Oh tempo; Oh moral.

A expressão acima é tradução do latim e expressa a triste verdade que mui-
tas vezes reflete o fato de a moral estar condicionada ao tempo, ou que este 
estabeleça e determine aquela. Dependendo das circunstâncias (tempo) algo 
abjeto e vil pode se tornar aceitável e admitido como certo e legal. 

Já não bastavam as questões ligadas às muitas situações envolvendo ques-
tão de gênero, religião doutrinária em escola pública, ‘performances artísti-
cas’ em detrimento à legislação de proteção à criança e ao adolescente, vemos 
agora ser aprovada (pelo presidente da República Michel Temer) medida que 
coloca em risco a situação de milhares de brasileiros na área rural (também ur-
bana) com relação à possibilidade de trabalho escravo ou análogo a isso. 

A medida já, em si mesma, é digna de ser rechaçada como abjeta e acintosa 
à vida e dignidade humanas, mas é agravada pela declaração do ministro da 
agricultura (Maggi) na qual afirma “ser o momento político outro e confuso, 
fazendo com que seja aprovada, diferentemente de vezes anteriores”. O ‘mo-
mento’ a que se refere é a situação periclitante do senhor presidente e as acu-
sações que pesam contra ele. Para alcançar o apoio da ‘bancada ruralista’ cedeu, 
de forma vergonhosa à pressão, e aprovou a medida relativa à questão de fis-
calização por parte dos órgãos competentes em relação aos abusos cometidos 
contra o trabalhador rural, sobretudo. Lamentável e triste mais este episódio. 
Oh Tempo; Oh Moral.

“Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal [...]” (Isaías 5:20). Isso é o 
que se tem visto e, mais uma vez se confirma no Brasil. A iniquidade, o interesse 
pessoal e menor, a vaidade e outras mazelas do coração humano pecaminoso 
tomam conta das decisões que atingem a tantas pessoas. Vozes vão se levan-
tando contra tal situação e nós (Igreja) não podemos deixar de engrossar tais 
fileiras, como ‘boca de Deus’ e ‘profeta do Senhor’, clamando de Deus miseri-
córdia, e bradando contra tais leis absurdas e degradantes.

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 


