
Em homenagem ao dia Da Mulher Presbiteriana.

Mulher e Presbiteriana

Em 1924 o Presbitério de Pernambuco foi desmembrado, surgindo, então, o 
Presbitério Sul de Pernambuco que se estendia a Alagoas e norte de Sergipe. 
Logo foi organizada a Federação de Senhoras, as auxiliadoras femininas. Ce-
cília Siqueira foi a sua primeira presidente, realizando um trabalho extraordi-
nário. Considerando as distâncias e as limitações de transporte, estradas e 
acomodação daquela época, foi realmente um trabalho incomum para a mu-
lher brasileira. Sua atuação foi tão marcante, que a então Assembleia Geral 
da Igreja, hoje Supremo Concílio, nomeou D.Cecília para exercer o cargo de 
Secretária Executiva do Trabalho Feminino em todo o território nacional. Ela 
substituiu outra heroína chamada Bianche Lício, a primeira mulher a ocupar 
aquele posto na Igreja Presbiteriana do Brasil. D. Cecília exerceu essa hon-
rosa função durante quinze anos com acendrado amor e dedicação. Viajou 
por todo o país orientando a mulher presbiteriana a organizar-se e estimu-
lando os grupos já existentes. Ainda encontrava tempo para elaborar progra-
mas e contribuir na preparação do manual das SAFs. Seria, posteriormente, 
substituída por outra notável mulher, d. Nady Werner. Num tributo à Mulher 
Presbiteriana foi escolhido o segundo domingo de fevereiro, por ser uma data 
fixa mais próxima do aniversário de Cecília. E neste dia, em todo o território 
nacional, as igrejas presbiterianas recordam de modo especial que foi Cristo 
Jesus, Senhor e Salvador, quem valorizou a mulher, quem lhe deu a posição 
que ocupa hoje no lar, na Igreja e na sociedade. O Dia da Mulher Presbiteriana 
é, pois, uma oportunidade especial para que todos, mulheres e homens, nos 
unamos no mesmo espírito de louvor e gratidão a Deus. A você, que é Mulher 
e Presbiteriana, a nossa homenagem. 

Rv. Eudes Coelho
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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito 
bem-vindo. Em nossa Escola Bíblica Domini-
cal preparamos 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

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 
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Acontece hoje

Santa ceia
Nossos atos de adoração serão enriquecidos pela ce-
lebração da Eucaristia no culto vespertino. 

Escola Bíblica 
Damos as boas vindas a todos e esperamos contribuir 
com o crescimento do conhecimento da Sagrada Es-
critura e sermos influência positiva na vida de nossos 
alunos. Neste domingo iniciam-se as classes de crian-
ças e adolescentes. Apresentação dos temas dos cur-
sos do 1º semestre, hoje, no templo a partir das 11:00.

Classe de Jovens
Tema: Vendo o mundo pelos olhos de Deus
Todos enxergam o mundo através de alguma lente, 
todos têm uma visão de mundo. Cientes disso ou não, 
temos uma perspectiva fundamental do mundo, que 
molda nosso modo de viver. Neste semestre, abor-
daremos uma visão de mundo cristã, com base nas 
Escrituras.
Professores: Amauri Machado, Eleusis Bruder Di Cre-
ddo, Rev. Gustavo Bacha, Ruy Ferreira 

Classes de Adultos 
Tema: Abençoando Famílias
“Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e espe-
cialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé 
e é pior que o descrente.” (1 Tm. 5.8)
A proposta de nossa classe é promovermos a dis-
cussão bíblica de temas relevantes do cotidiano e 
dos problemas que afligem as famílias, propondo 
soluções bíblicas e práticas para as questões e con-
flitos familiares que nos impedem de desfrutarmos 
das bênçãos, do amor e da comunhão familiar, cujos 
planos estão inseridos no projeto original de Deus 
para cada família, expresso no texto de Gn. 2.24-25.
Professores: Herbert e Daisy Vaz de Lima, Oswaldo 
e Rute Boccia, Douglas e Cynthia Luz

Tema: As Batalhas Nossas de Cada Dia 
Nesse estudo abordaremos os seguintes pontos:
As Batalhas na Bíblia, conflitos militares e religiosos 
que determinaram a história da humanidade.
Como devemos nos preparar para enfrentar as Bata-
lhas que ocorrem diariamente em nossas vidas. 
As lutas do povo cristão ao longo da história da igreja, 
desde a igreja primitiva até a igreja atual.
Professores: Pb. Luiz Eduardo Machado, Daniel Luiz 
Machado e Rev. Alderi Matos

Tema: Deus em primeiro lugar. Trabalhar duro. Aju-
dar os outros.
“Amarás o Senhor, teu DEUS, de todo o teu coração, 
de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo 
o teu entendimento; e: Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo” (Lucas 10: 27). Teoricamente parecem 
óbvias cada uma dessas afirmações do Senhor Jesus, 
e por isso mesmo sem sentido que sejam estudadas 
na Escola Bíblica Dominical. Entretanto, responda: 
O que tem sido para você colocar Deus em primeiro 
lugar? Você tem trabalhado duro e no limite de suas 
forças? E quanto a ajudar constantemente os outros? 
Segundo a descrição de Lucas, o Senhor Jesus reco-
mendou ao intérprete da lei: “vai e procede tu de igual 
modo”. Venha conosco transformar teoria em prática 
“para que não se extravie o que é manco, antes seja 
curado” (Hebreus 12: 13). 
Professores: Douglas Oliveira e Wanderley Bernardo

Tema: Conhecendo o Islã
Ementa: Apresentado aspectos estruturais, históricos 
e teológicos do Islã.
Conteúdo: a) Introdução geral; b) Origem; c) Desen-
volvimento e sucessão (califas); d) Ramos e grupos 
(sunitas, xiitas, etc); e) Pilares da religião islâmica: 
recitação, oração, jejum, caridade, peregrinação; f) 
Literatura: corão, suna, sharia; g) Relações humanas; 
h) Doutrinas; i) Festas e cerimônias; j) Termos e ex-
pressões.
Professor: Rev. Paulo Delage

Tema: Desertos da nossa história
Em nossa cultura, desertos são normalmente perce-
bidos como um tempo árido, difícil e desagradável. 
Eles são caracterizados como um momento da vida 
em que fomos “jogados” para ele, sem que fosse por 
nosso desejo ou intenção e, muitas vezes, sem pre-
paro para enfrentá-los.
Porém, dentro do contexto das Escrituras Sagradas, 
o entendimento é outro. O deserto é lugar de apren-
dizado, cuidado, lapidação, confiança e exercício da 
dependência de Deus.
Que tal caminhar conosco neste semestre pelos de-
sertos da nossa história?
Professores: Rev. Gustavo Bacha, Wagner Oliveira, 
Eleusis Bruder Di Creddo e Wanda Assumpção Di 
Creddo

Classe de Catecúmenos
O objetivo desse curso é instruir devidamente can-
didatos à pública profissão de fé. Serão abordadas 
as principais doutrinas do Cristianismo, bem como 



os deveres e privilégios que terão como membros de 
uma igreja reformada presbiteriana. Serão orientados 
no sentido de viver uma vida cristã, de progresso es-
piritual, de consagração ao trabalho – de viver, afinal, 
o Evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo.
O público alvo é todo aquele que, pela fé, já aceitou Je-
sus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas que 
ainda não O professou (ou confessou) publicamente 
perante a igreja, mas que agora, de modo espontâneo, 
deseja fazê-lo. 
Estudaremos os seguintes tópicos: as Escrituras Sa-
gradas, Deus, homem, pecado, o plano da salvação, 
igreja, história da igreja, IPB, sacramentos, dízimos e 
ofertas, ressurreição/volta de Cristo.
Professor: Pb. Hothir Marques

Classe de Boas Vindas a Visitantes
Uma classe dedicada à recepção e acolhimento do 
visitante, onde o objetivo é conhecer e ouvi-lo, dando 
a ele a oportunidade de se manifestar e, então, desen-
volver o tema da aula de acordo com a necessidade 
identificada.
Professores: Cássio Bellato, Silas Anchieta, Miriam 
Arkie

Participe

Junta Diaconoal 
Convocamos os diáconos para nossa primeira reunião
do ano, amanhã, dia 05 às 19:30 na sala do Conselho.

Seja um intercessor 
A reunião de oração será na  próxima terça-feira às 
12:00 no salão Isaac de Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
Reunião Plenária: amanhã, dia 05 às 15:00 a SAF re-
tornará suas atividades. 
Oficina de Costura e Celeiro do amor: Terça-feira, dia 
06 as atividades da também estarão de volta a partir 
das 14:00.
Reunião de Oração: Retornando suas atividades no 
dia 07, quarta-feira às 15:00. 
Madrigal Maria José Ramos – Venha participar co-
nosco. Os ensaios acontecem todas as segundas às 
14:30.

Estudo bíblico 
Participe conosco deste momento de crescimento e 
refrigério espiritual nas quartas-feiras às 20:00. Neste 

ano de 2018, os estudos de quarta serão intercalados 
entre os pastores da IPVM, ficando assim: 1ª, 3ª e 5ª 
quarta está sob a responsabilidade do Rv. Paulo com 
o estudo do livro de TIAGO; na 2ª quarta será o Rv. 
Gustavo e na 4ª quarta-feira do mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças) 
Nosso reencontro da temporada será no sábado dia 
17 das 10:00 às 12:00. Escreva-nos para receber mais 
informações: ucp@ipvm.org.br

UPA (adolescentes)
Reencontro da temporada será no dia 17, das 14:00 
às 18:00. Aguardamos a galera toda!

UMP (jovens)
Acampamento de Carnaval nos dias 9 a 13. Saída da 
igreja no dia 09 às 23:00 
Mais informações sobre todas as atividades da mo-
cidade acesse a página do facebook: https://www.
facebook.com/ipvmump/

GEA
No próximo dia 17 teremos nossa reunião às 19:30 
com o tema: GEA 25 anos:  Celebrando a Vida. O pa-
lestrante será o Pb. Eleusis Di Creddo e nesta data ini-
ciaremos as inscrições para o PIC NIC de 14 de abril.

Geração de Ouro
Os convites já estão à venda! Programamos uma ses-
são de cinema,  para nosso encontro no dia 24 deste 
mês às 15:00, com direito a pipoca e doces. Compra 
dos convites no Cantinho Cultural.

ECC - Encontro de Casais com Cristo 
Ministério que visa abençoar casais  e famílias,  pro-
movendo um encontro verdadeiro com Cristo e edifi-
cando os que já são da família da fé. Todos os casais 
são bem vindos, independentemente do tempo que 
estão juntos e quão harmoniosa está a sua união.

Próximo ECC IPVM 
Data : dias 14 e 15.04.2018. 
Inscrições:  estão abertas de 04.02.18 até 01.04.18 e, 
podem ser feitas com:
 - Eloiza do Lincoln: (11) 99383-1460 e e-mail 
rochasposito@gmail.com 
 - Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507; e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br



Missões
A próxima reunião de oração e organização para a XXII 
Viagem Missionária da IPVM será no dia 1º de março 
às 20:00 na sala do Conselho. Este convite é para todo 
o membro da igreja que desejar participar.

No que acreditamos?  
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior 
82. Em que tempo se realiza a comunhão em glória 
que os membros da Igreja invisível têm com Cristo?
 A comunhão em glória que os membros da Igreja In-
visível têm com Cristo realiza-se nesta vida e imedia-
tamente depois da morte, e é finalmente aperfeiçoada 
na ressurreição e no dia do juízo.
2Co 3.18; Cl 3.3; Lc 23.43; 2Co 5.8; 1Ts 4.17.

Cultos na internet 
Para os cultos ao vivo e últimas transmissões acesse 
o endereço: "http://www.ipvm.tv.br"

Pedidos de oração

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Can-
tinho Cultural. 

Enfermos 
Maria Ednize Botaro, Cássia de Castor Luide, Milca Di 
Martino e Leony Moura Bruder.

Aniversariantes da semana

Hoje Ana Carolina Soldera Galhardo
 Argemira Rodrigues Rocha Siqueira 
 Gabriel Rodrigues Cintra
6 Samanta Cristina L. de Souza Ramos
 Joyce Tauile Youssef
 Celso Camilo Neves Espírito Santo
7 Leonardo de Souza Queiroz
 Aline Dias Pires
8 Fábio Carneiro Rodrigues
 Felipe Carneiro Rodrigues
 Ana Carolina Etrusco Zaroni Santos
 Samuel David Erben Castro
 Davi Pierini Temerloglou
9 Mércia Maria Lemos Scapinelli
 Daniel Soldera Galhardo
 Antônio Freiria de Oliveira

10 Daniel Soo Chun Um
 Sergio Henrique Rocha
 Míria  Volotão da Silva Bichara

Escalas

Hoje

Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Otniel Barbosa
Presbíteros: Alexandre e Hothir
Louvor Musical: Coro 
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gus-
tavo, Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Aderbal, Angelo Claus, Eleusis, Ever-
son, Hothir, Luiz Eduardo, Silas e  Wanderley
Louvor Musical: Coro IPVM

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Otniel Barbosa
Presbíteros: João Baptista e Petrilli
Louvor Musical: Coro Geral IPVM
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, J.Batista, 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Otniel Barbosa
Presbíteros: Eleusis e Everson
Louvor Musical: Coro Geral IPVM

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


