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Acontece hoje 
Escola Bíblica 
Cresça no conhecimento da Palavra e fortale-
ça sua fé. As aulas começam às 11:00. Se você 
ainda não escolheu um curso, disponibilizamos 
no corredor da igreja um banner com os temas 
e as sinopses dos cursos.  

Participe
Seja um intercessor 
“Orai sem cessar”, esta é uma ordenança do 
Senhor. Participe da reunião de oração que 
acontece todas as terças-feiras às 12:00 no sa-
lão Isaac de Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
Departamental Festiva: Em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, será realizada no 
dia 14, quarta-feira, às 15:00. Traga suas amigas!
Oficina de Costura e Celeiro do amor: Ocorrem 
todas as terças-feiras, a partir das 13:00.
   *Campanhas para a Oficina de Costura: Está 
recolhendo latas vazias de leite em pó para fa-
zer lindos trabalhos artesanais, que serão ven-
didos no Bazar do Dia das Mães. Também está 
precisando de lãs para confeccionar gorros 
para serem doados às crianças da Casa Modelo 
de Apoio às Crianças com Câncer - CAMACC. 
Devem ser lãs antialérgicas FAMÍLIA ou CLU-
BE, já que as peças irão atender crianças debi-
litadas. Se você quer ajudar e não pode ir a uma 
loja para comprar, entre em contato com a Leci 
Cardoso ou com a Miriam Marcos, que orienta-
rão a melhor maneira de ajudar.
Reunião de Oração: Acontece sempre às quar-
tas-feiras às 15:00. 
Madrigal Maria José Ramos: Participe. Os en-
saios acontecem todas as segundas às 14:30.

 
Reunião
Estudo bíblico 
Neste ano, os estudos de quarta serão interca-
lados entre os pastores da IPVM, ficando assim: 
1ª, 3ª e 5ª quartas-feiras está sob a responsa-
bilidade do Rv. Paulo com o estudo do livro de 

TIAGO; na 2ª quarta-feira será o Rv. Gustavo e 
na 4ª quarta-feira do mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças) 
No próximo sábado, 17, a UCP  trará grandes novi- 
dades no seu estudo bíblico, e depois teremos 
muitas brincadeiras para todas as idades!!  
Pais tragam seus filhos, vamos juntos aprender de  
Jesus!!! Todos os sábados das 10:00 às 12:00.  
Até lá!

UPA (adolescentes)
Atenção Galera! Dia 17, próximo sábado, NÃO  
teremos programação à tarde em razão do  
TemPizza, evento promovido pelo ministério do 
Recanto para toda a igreja. Participaremos, to-
dos, com nossas famílias deste evento de muita 
comunhão a partir das 18:00. Não fique de fora e 
convide amigos também!

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30 aqui na igre-
ja. Confira as programações da mocidade! 
17/03 - UMP participa do TemPizza;  
24/03 - Encontro UMP e 31/03 - Não have-
rá encontro (Feriado de Páscoa). 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 18:00 (quinzenal)
Líder: Débora Santos
*Interessados entrar em contato: 94103-0475
Local: IPVM (Casa 40)

Geração de Ouro
Temos um novo encontro marcado para o próxi-
mo dia 24 às 15:00. Será uma tarde com o tema 
“Festa Tropical” e também teremos uma pales-
tra com nosso irmão Ezio Okamura, psicólogo 
que já participou conosco em anos anteriores. 
Reserve o seu convite no Cantinho Cultural.



IPVM a partir das 18:00.  Esse evento é para toda 
a igreja propiciando um encontro de comunhão 
entre os irmãos. A arrecadação será destinada 
para as atividades da UMP no Recanto. Convites 
à venda no local do evento, pelo valor de R$ 35,00 
(com pizza e refrigerante à vontade).

Masterchef 
A SAF convida os irmãos a participarem dessa 
deliciosa novidade: cursos de culinária ministra-
dos pela Lúcia Aguiar, Chef de cozinha com aulas 
em programas de televisão no currículo! O pri-
meiro curso será de Panificação, dia 23 deste mês 
a partir das 14:00 na IPVM. Se você tem interes-
se, pode ser até uma nova fonte de renda para a 
família. Vagas limitadas e um custo simbólico de 
R$10,00.  Inscrições até o dia 18 com a Lúcia ou 
com a Leci. Participe!!

Promovido à Glória Celestial
Quarta-feira passada, dia 7, em Bariri, aos 88 
anos, Moacyr Aguiar, descansou da sua lida ter-
rena e partiu para estar junto ao Senhor! Era ir-
mão do Pb. Lysias Aguiar.  Que do Senhor venha o 
conforto para toda a família enlutada.

No que acreditamos?  
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
87. Que devemos crer acerca da ressurreição? 
Devemos crer que no último dia haverá uma res-
surreição geral dos mortos, dos justos e dos in-
justos; então os que se acharem vivos serão mu-
dados em um momento, e os mesmos corpos dos 
mortos, que têm jazido na sepultura, estando en-
tão novamente unidos às suas almas para sem-
pre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os 
corpos dos justos, pelo Espírito e em virtude da 
ressurreição de Cristo, como cabeça deles, serão 
ressuscitados em poder, espirituais e incorruptí-
veis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dEle; 
e os corpos dos ímpios serão por Ele ressuscita-
dos para vergonha, como por um juiz ofendido. 
At 24.15; 1Co 15.51-53: 1Ts 4.15-17; 1Co 15.21-23, 
42-44; Fl 3.21; Jo 5.28-29; Dn 12.2.

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.

ECC - Encontro de Casais com Cristo 
Ministério que visa abençoar casais  e famílias,  
promovendo um encontro verdadeiro com Cristo 
e edificando 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: (11) 95025 5507 e e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

Missões
XII Viagem Missionária IPVM: 
-Destino: Mara Rosa, cidade do interior de Goiás 
com cerca de 10 mil habitantes.
A igreja Presbiteriana de Mara Rosa tem passa-
do por um período de esfriamento espiritual, e 
atualmente conta com apenas 15 membros (não 
tem famílias na igreja, mas pessoas separadas, 
viúvas e solteiras). O desafio da Viagem Missio-
nária 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 ir-
mãos que estiverem interessados em participar 
podem entrar em contato com Presb. Petrilli - 
98116-4316 ou email: petrilli@etrilli.com.br e Pb. 
Hothir - 94721-2907 ou email: hothir@gmail.com
-Valor: Custo somente do ônibus R$500,00; que 
poderá ser parcelado em 4 vezes de R$125,00.

Próxima reunião e oração e organização: Será no 
dia 16 de abril às 20:00. Aguardamos todos os 
interessados neste dia.

Avisos
6º TemPizza!
Será sábado que vem, dia 17 aqui na quadra da 



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 
acesse o endereço:  www.ipvm.tv.br

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

Enfermos 
José de Oliveira (marido da Gilda), Terezinha 
(mãe da Cleidi), Cássia de Castor Luide, Jahel 
Valim, Ruth Machado e Caleb Sá de Oliveira 
(pai do Pb. Alexandre).

Aniversariantes da semana

Hoje Pedro Marins Hernandes
 Maria Lúcia Fiore de Aguiar
13 Nicole Modesto Nogueira
 Ana Miriã Pacifico
14 Harold Restrepo Mesa
 Jenny Lilia Costivelli C. de Andrade
15 Maria Cícera dos Santos
 Marines Corrêa da Silva
 Mariana Gonçalves Cordeiro
16 Ester Sabará
 Miriam Vilarinho Pereira Ferreira
 Vânia Baroni Pierini Temerloglou
17 Aldimilson Olimpio de Sousa Jr
 Cássio Marcelo de Sales Bellato

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Paulo Delage 
PRESBÍTEROS: Wanderley e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué Jr., 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Alexandre e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Alcedir Sentalim 
PRESBÍTEROS: Aderbal, Amauri, Everson, João 
Baptista, Eleusis, Hothir, Luiz Eduardo e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, 
Márcio, Saulo e William

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: UMP IPVM

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



De forma merecida as mulheres foram homenageadas com a 
criação do Dia Internacional da Mulher (os homens com inveja espe-
ram também a criação de seu dia), no qual se reconhece (de modo 
mais específico) o valor da mulher e se busca ressaltar a necessida-
de de correção de distorções impróprias e indevidas geradas por esta 
questão de gênero.

As mulheres merecem nosso aplauso e reconhecimento por sua 
tenacidade e empenho em relação às suas tarefas dentro e fora de 
casa, obrigando-as ao que se chama “dupla jornada”. Sua inserção no 
mercado de trabalho e atuação nas mais variadas frentes de ativida-
des laborais é algo digno de nota e respeito, sendo, muitas vezes, a 
responsável pela manutenção financeira e econômica da casa.

Claro que, assim como há homens com péssimo modo de viver, 
prestando um “desserviço” à sociedade, há mulheres que mancham o 
segmento feminino, envolvendo-se em situações de decadência mo-
ral, corrupção, crime e prestando-se a posturas e comportamentos 
reprováveis e abjetos. Mas, a maioria é de mulheres lutadoras e ba-
talhadoras que nem sempre veem reconhecidos seus esforços, com 
pagamento justo e equânime pelo trabalho realizado (em casa ou fora 
dela), mas que continuam firmes no propósito de conquistarem algo 
melhor para os de sua família e para si mesmas. 

Parabenizamos as mulheres neste dia que lhes é dedicado  
(8 de março) e ressaltamos o valor e a importância da mulher cristã na 
vida da sociedade contemporânea, devendo sustentar os valores da Fé 
Cristã no contexto onde estiver, constituindo-se em exemplo de hon-
radez, honestidade e santidade em um desafio cada dia mais difícil, no 
seio de uma sociedade mais e mais permissiva e injusta. Parabéns. O 
Senhor Jesus as fortaleça e renove em Sua graça.
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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

Envira-Amazonas - Parceria IPM

Conheça nossas atividades

DOM
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9h15
11h
16h30
17h
19h

14h
20h

12h
13h
20h 
20h

20h

20h

10h
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


