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Motivos de Gratidão
Hoje, por ocasião do culto matutino, teremos 
um momento especial de gratidão quando o  
Pb. Angelo Claus e Vânia Silveira virão render 
graças ao Senhor, juntamente com os frutos 
desta união, suas filhas Letícia e Carolina, 
pelos seus 25 anos de abençoada união con-
jugal. 

Escola Bíblica 
iniciamos os cursos na semana passada. 
Disponibilizamos um banner no corredor da 
igreja com os temas e sinopses dos cursos 
para consulta.  As aulas começam às 11:00.

 
Seja um intercessor 
Participe da reunião de oração que acontece  
todas as terças-feiras às 12:00 no salão isaac  
de mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
Oficina de Costura e Celeiro do amor: Ocorre  
todas as terças-feiras, a partir das 14:00.
Reunião de Oração: Acontece sempre as  
quartas-feiras às 15:00. 
Madrigal Maria José Ramos: Participe conos-
co. Os ensaios acontecem todas as segundas  
às 14:30.
 
Estudo bíblico 
Neste ano de 2018, os estudos de quarta se-
rão intercalados entre os pastores da iPVm, 
ficando assim: 1ª, 3ª e 5ª quartas-feiras está s 
ob a responsabilidade do Rv. Paulo com o 
estudo do livro de TiAgO; na 2ª quarta-fei-
ra será o Rv. gustavo e na 4ª quarta-feira do 
mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças) 
Estamos de volta com nossos encontros e 
atividades todos os sábados das 10:00 às 
12:00. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste 
início de ano!

Acontece hoje

Participe

UPA (adolescentes)
Já estamos a todo o vapor com nossas progra-
mações e durante o mês de março estudare-
mos em nossos encontros o Tema: ‘Razão para 
Viver!’, em alusão à série 13 Reasons Why (13 
Razões Porque). Não fique de fora e traga seus 
amigos! Nos vemos no sábado às 14:00.

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados às 18:30. 
Confira as programações da mocidade!   03 e 
10/03 -   Encontro UmP na igreja. Fique por 
dentro de nossas programações acessando: 
www.facebook.com/ipvmump

Pequenos Grupos de Jovens (PG) 
Segundas-feiras às 20:00 (quinzenal)
Líder: Estevam machado e Arthur Santucci 
Local: Casa do Estevam machado 
*Procure os líderes para informação através do 
e-mail: estevam.machado@gmail.com
Quintas-feiras às 20:00 (semanal)
Líder: Leo Victor de Carvalho 
Local: Casa 40
Sábados às 17:00 (semanal)
Líder: Débora Santos
Local: iPVm (Casa 40)

GEA
A próxima reunião está marcada para o dia 
10/03 às 19:30 aqui na iPVm. O palestrante será 
marcos Saqueto que abordará o tema deste ano: 
Celebrando a vida, e ainda teremos a participa-
ção musical do quarteto JADE da igreja Batista 
do Brás.

ECC - Encontro de Casais com Cristo 
ministério que visa abençoar casais   e famílias,   
promovendo um encontro verdadeiro com Cris-
to e edificando os que já são da família da fé. 
Todos os casais são bem vindos, independente-
mente do tempo que estão juntos e quão harmo-
niosa 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: 



das Oliveiras – SP; Andres granato Aguiar, pro-
cedente da igreja Presbiteriana do Jabaquara 
– SP; por Jurisdição a Pedido: Aline de Almeida 
millani gomes Carneiro, procedente da igreja 
Batista; por Reintegração a pedido: Luiz mori-
cochi, procedente da igreja Presb. Central de 
Franca e Sarah Bittencurt de Faria Cândido de 
Paula, procedente da igreja Presbiteriana Cen-
tral de Franca. 

Grupo de Estudo
Toda sexta-feira às 19:30 teremos o encontro 
do ministério apologético Acrópole da Fé Cris-
tã aqui na iPVm! Venha estudar e conversar 
sobre temas imporatantes para nossa fé! Entre 
em contato pelo e-mail contato@acropoleda-
fecrista.org ou pelo telefone 95499-0000 com  
Saulo Reis.

Promovidos à Glória Eterna
No dia 22/02 foram convocados à presença do 
Senhor  a nossa querida irmã Ynayê Aquino de 
muro, e  Oswaldo Rodrigues Dias, pai do Oswal-
do Sérgio (regente do coro maranatha). Servos 
fiéis que serviram ao Senhor com seus dons e 
talentos por muitos anos. Que a paz de Deus e 
sua consolação repousem sobre os familiares.

No que acreditamos?  
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo 
maior. 85. A morte sendo o estipêndio do 
pecado, por que não são os justos livrados 
dela, visto que todos os seus pecados são 
perdoados em Cristo? Os justos no último 
dia serão libertados da própria morte, e no 
ato de morrer estarão isentos do aguilhão  
e maldição dela, de modo que, embora mor- 
ram, contudo, vem isto do amor de Deus, para 
os livrar perfeitamente do pecado e miséria e os 
tornar capazes de maior comunhão com Cristo  
na glória, na qual eles imediatamente entram.  
1Co 15.26, 55-57; Rm 14.8; Sl 116.15; Ap 14.13; 
Lc 16.25, e 23.45; Fl 1.23.

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.

Avisos

rochasposito@gmail.com 
- Aderbal da Nathalia: (11) 95025 5507 e e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

XII Viagem Missionária IPVM: 
-Destino: mara Rosa, cidade do interior de goiás 
com cerca de 10 mil habitantes. A igreja Pres-
biteriana de mara Rosa tem passado por um 
período de esfriamento espiritual, e atualmente 
conta com apenas 15 membros (não tem famí-
lias na igreja, mas pessoas separadas, viúvas 
e solteiras). O desafio da Viagem missionária 
é ajudá-los na revitalização e no despertar da 
igreja adormecida em mara Rosa; ajudando-os 
na evangelização de famílias e crianças atra-
vés de culto, trabalho social e atividades para  
as crianças. 
- Data: saída dia 29/06 (sexta feira) às 20:00 e 
retorno no dia 07/7 (sábado). 
- inscrição: São trinta vagas para adultos. Os 
irmãos que estiverem interessados em partici-
par podem entrar em contato com Presb. Petrilli 
98116-4316 ou email: petrilli@petrilli.com.br
- Valor: Custo somente do ônibus R$500,00; que 
poderá ser parcelado em 4 vezes de R$125,00.

Ministério de Música
A iPVm é, graças a Deus, uma igreja extrema-
mente rica do ponto de vista musical. Temos 1 
coro misto, 1 coro masculino, 1 coro feminino, 1 
coro para crianças, 1 coro para jovens, 1 madri-
gal, 1 grupo de louvor e 1 orquestra, sendo que 
todos os grupos já voltaram com suas atividades 
regulares. Consulte no verso do boletim os dias 
e horários dos ensaios e participe! Certamente 
você se encaixará em algum desses ministérios!

Recepção de Membros
Reunido no dia 20 de fevereiro, o Conselho da 
iPVm tomou a seguinte decisão: Receber, no Rol 
de membros Comungantes, por Admissões, os 
seguintes irmãos: por Profissão de Fé: Leonardo 
de Souza Queiroz; por Carta de Transferência: 
Vanessa Dias de Souza Cambraia, procedente da 
igreja Presbiteriana de itajubá – mg; Laerte maz-
zocchi, procedente da igreja Presbiteriana Jardim 



Escalas
HOJE
CULTO DA MANHã – 9:15
PREGADOR:  Rv. gustavo Bacha
PRESBíTEROS: Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro iPVm e grupo iPVm
DIáCONOS: Oflar Fº, Antoun, Arquimedes, Edil-
son, Leonardo, marcelo e Sérgio

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv. Paulo Delage 
PRESBíTEROS: Hothir e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Cantares e Orquestra

PRóXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHã – 9:15
PREGADOR:  Rv. gustavo Bacha
PRESBíTEROS: João Baptista e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro iPVm e grupo iPVm
DIáCONOS: gustavo, Celso, Cleber, giddalthy, 
Lincoln, Kesley, Lucas e Paulo

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBíTEROS: Aderbal, Alexandre, Angelo 
Claus, Eleusis, Everson, Hothir, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro iPVm

Rua Vergueiro, 2407 | Vila mariana
São Paulo - SP
[11] 5085-2929 | [11] 5579-2929
ipvm@ipvm.org.br
ipvm.org.br

Aplicativo IPVM 
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos 
e contatos, tenha acesso aos nossos sermões 
e vídeos, Bíblia (ARA), hinário (HNC), cultos ao 
vivo, e muito mais. Baixe ou atualize a sua ver-
são. Acesse a google play ou a App Store atra-
vés 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 a 
cesse o endereço:  www.ipvm.tv.br

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no 
Cantinho Cultural.

Enfermos
Arlinda Teixeira da Rocha, Cássia de Cas-
tor Luide, Yanê Trindade, Jahel Valim  
e Ruth machado.
 
Aniversariantes da semana

Hoje Yara Dias guimarães
 Renato José miranda monteiro
 Elzilene Rocha de Salles Oliveira
 Eduardo Luiz Novaes machado
 Carolina Domingues de Sales
26 Lucas Rodrigues Lima
 Cora Fernandes Lima
27 Jessé Ferreira guimarães Netto
 maurílio Pereira
28 Zelinda Brondi Schlittler
 Paulo Ricardo Dias da Silva
 Fernando de Paula Freitas
 Ana Lúcia Bráulio S. Fernandes
 marilena Alegria de Andrade
 Cecília Trench Trindade
 Daniela Vieira Pontes Salum
1/3 mônica Costivelle Barros
 Ana Eugênia Porto de morais
 Jacy  Brisola  Batista
 Barbara Ann Ventura
 Carlos Henrique Salum Storto

2 Valéria Fonseca Torrente
 Richard Anthony Speyer
 Esdras Benjamim A. Carneiro Botaro
3 Soeli Chagas Nantes
 Leila de Azevedo Souza Sícoli
 João Pedro H. monteirio Lima
 Alice gotardelo Delage



“E sabei que o vosso pecado vos há de achar” (Números 32:23).

O livro de Números, que em hebraico é chamado de “No Deserto”, trata 
da narrativa da peregrinação de israel pelo deserto após sua saída do Egito. Em 
meio a essas narrativas ocorre a advertência de Deus com relação a abandona-
rem sua Presença e se desviarem para seguir ídolos ou falsos deuses, pelo que 
colheriam sérias consequências de tais atos e posturas, sendo-lhes dito que “o 
vosso pecado vos há de achar”, ou seja, as consequências de seus atos virão 
inexoravelmente e atingirão a todos vocês de forma direta e clara.

 Essa é o que se chama de lei da semeadura, pois não se pode espe-
rar colher algo diferente do que se plantou. Você tem a opção de escolher a 
semente que planta, mas não a fruta que colherá após plantar determinada 
semente. isso é aplicável às várias esferas da vida seja pessoal ou pública, eco-
nômica ou administrativa. Não se pode fugir a tal fato ou verdade.

 O que vemos no Rio (e de certo modo no Brasil) é a colheita de seme-
adura que vem sendo feita por vários anos pelos agentes públicos e políticos 
responsáveis pela vida da cidade, estado e país. A situação no Rio de Janeiro 
(cidade e estende-se ao estado) chegou ao ponto em que está como conse-
quência da omissão das autoridades políticas e administrativas ao longo de 
décadas. Além de assaltarem os cofres públicos, não quiseram ver a decadên-
cia e degenerescência que ali se configurava. Eram indiferentes a tudo que se 
passava e imaginavam não haver consequência do que se estava plantando. 
Ledo engano. “O vosso pecado vos há de achar”.

 Por anos, pela corrupção, geraram a situação de desordem e insegu-
rança vista no Rio de Janeiro e querem imaginar (não levo em conta nem os as-
pectos de possível propaganda eleitoreira) que uma intervenção federal, cujo 
interventor seja um general, resolverá o problema em alguns meses. Outro 
engano; outra falácia. Não se fez o que se fez em um ano. Não se “consertará” 
o que precisa ser consertado em poucos meses.

 Oremos por aquela cidade e por aquele estado, bem como por nosso 
país, para que comecemos semeadura adequada hoje, a fim de outros (netos e 
bisnetos) colherem bons frutos de nossa saudável e honesta semeadura. Deus 
nos renove neste propósito.
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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito
bem-vindo. Em nossa Escola Bíblica Dominicalpre-
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: 
honrar e servir a Deus e, na Sua dependência, 
alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo, 
acolhendo-as com amor, na família dos quecrê-
em, ajudando-as a serem frutíferas e maduras e 
equipando-as para o serviço de acordo com os 
princípios bíblicos.
 
 

Nossos pastores

PASTOR EFETIVO

Rev. Paulo Audebert Delage
PASTORES AUXILIARES

Rev. gustavo Bacha Bibiano Siqueira
Rev. Otniel Tavares Barbosa
PASTORES EMéRITOS

Rev. Eudes Coelho Silva
 

Campos
 
Nossa Missão - Abelardo Nogueira Junior
CDHU - Vila Jacui (igreja) - Hermelino matarazzo
Envira - Amazonas
Novos campos - Rev. mariano Alves Junior    
Projeto Ribeirinhos e Afuá - macapá - Francisco m. Jr.     
Projeto de Vida - Rev. Wildo gomes dos Anjos
 
Nossos missionários 
Alcedir Sentalim - Amazonas
Claudio Gonçalves - Nova Zelândia
Elinalda Santos - Paraguai

Nossos projetos de plantação
de igrejas

Suarão/SP - R. Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho, 2880
Itanhaém - (13) 3426-8958
Itapeva/ MG - R. Assis monteiro, 210 - Centro
(35) 3434-2324
Envira-Amazonas - Parceria iPm

Conheça nossas atividades

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SáB

9h15
11h
16h30
17h
19h

14h
20h

12h
13h
20h 
20h

20h

20h

20h
14h
18h30

Culto matutino
EBD
Ensaio Coro iPVm
Ensaio Coro iPVm Kids
Culto Vespertino

Ensaio do madrigal SAF
Ensaio da Orquestra

Reunião de oração
Encontros da SAF
Ensaio do Coro masculino maranatha
Ensaio do Coro Feminino Cantares

Estudo bíblico

Ensaio do Coro iPVm

UCP (Crianças)
UPA (Adolescentes)
UmP (Jovens)

Humberto Willian A. de Oliveira - itália
Jairo Isac Rodrigues y Keila Rodrigues - São Paulo 
Janio Citrelli - Espanha
Joelma e Danilo - guiné Bissau
Missionário @@ - País asiático
Jonatas Portugual - Uganda
Josue Yupaqui Jauregui - Peru
Marcos Napoli - Albânia
Mariana Lima - missões Urbanas
Neri Aiala - Porto Lindo
Paulo Scicolli Filho - França - marseille
Ronaldo  André -  Romênia          
 

BEM-VINDOS


