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Santa Ceia
Participaremos da Mesa do Senhor, durante o 
culto vespertino. 

Batismo Infantil
Hoje, no decorrer do culto matutino Daniel e Ana 
Carolina trazem sua pequena filha, Isabella Si-
queira Silva para ser consagrada e batizada no 
Senhor, se comprometendo encaminhá-la no 
conhecimento de Deus. O pastor Paulo Delage 
realizará a cerimônia de batismo.  Que o Se-
nhor cristalize ao longo dos anos este ato de fé 
e amor.

Escola Bíblica 
Disponibilizamos no mural do corredor do gabi-
nete pastoral, os temas e as sinopses dos cur-
sos.  As aulas começam às 11:00.

Jejum e Oração
Toda 1ª terça-feira do mês separamos o dia, ou 
até às 12:00, para dedicarmos a Deus em oração 
e jejum. 

Seja um intercessor 
Acontece todas as terças-feiras às 12:00 no sa-
lão Isaac Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
Reunião Plenária: Se realizará amanhã, dia 05 às 
15:00. Compareça!
Oficina de Costura e Celeiro do amor: Ocorre 
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 trabalhos artesanais, que serão vendidos no 
Bazar do Dia das Mães. Também precisa de lãs 
para confeccionar gorros para serem doados às 
crianças da Casa Modelo de Apoio às Crianças 
com Câncer - CAMACC. Devem ser lãs an-
tialérgicas FAMÍLIA ou CLUBE, já que as peças 
irão atender crianças debilitadas. Se você quer 
ajudar e não pode ir a uma loja para comprar, 
entre em contato com a Leci Cardoso ou com 

Acontece hoje

Participe

a Miriam Marcos, que orientarão a melhor ma-
neira de ajudar.
Reunião de Oração: acontece sempre às quar-
tas-feiras às 15:00. 
Madrigal Maria José Ramos: Participe conos-
co. Os ensaios acontecem todas as segundas  
às 14:30.
Reunião Departamental Festiva: Em come-
moração ao Dia Internacional da Mulher, será  
realizada no dia 14 de março às 15:00. Traga 
suas amigas!

Estudo bíblico 
Neste ano de 2018, os estudos de quarta serão 
intercalados entre os pastores da IPVM, ficando 
assim: 1ª, 3ª e 5ª quartas-feiras está sob a res-
ponsabilidade 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) 
Próximo sábado, a UCP será em homenagem ao 
dia da Mulher quando falaremos sobre “As Mu-
lheres da Bíblia” e logo após brincaremos muito! 
Pais tragam seus filhos, vamos juntos aprender de 
Jesus! Todos os sábados das 10:00 às 12:00. Até lá!

UPA (adolescentes)
Pessoal, durante este mês de Março estamos 
estudando o Tema : ‘Razão para Viver!’  em alu-
são à série 13 Reasons Why (13 Razões Porque). 
Venha e convide amigos para refletir sobre este 
importante assunto! E se você ainda não está 
integrado a algum dos departamentos de nossa 
UPA procure o Pr. Otniel e dê o seu nome. Nos-
sos encontros acontecem todos os sábados, das 
14hs às 18hs!

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30 aqui na igreja. 
Confira as programações da mocidade! 
10/03 - Encontro UMP; 17/03 - UMP participa do 
Tem Pizza; 24/03 - Encontro UMP. 
Fique por dentro de nossas programações aces-
sando:  www.facebook.com/ipvmump/

Pequenos Grupos de Jovens (PG) 
Segundas-feiras às 20:00 (quinzenal)
Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci 



com cerca de 10 mil habitantes.  A igreja Presbite- 
riana de Mara Rosa tem passado por um pe-
ríodo 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 
através 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 
participar podem entrar em contato com  
Presb. Petrilli 98116-4316 ou email:  
petrilli@etrilli.com.br
- Valor: Custo somente do ônibus R$500,00; 
que poderá ser parcelado em 4 vezes  
de R$125,00.

Junta Diaconal
A Reunião Ordinária está marcada para ama-
nhã, dia 05 às 19:30. Os diáconos em exercício 
estão convocados.

Masterchef   
A SAF convida os irmãos a participarem dessa 
deliciosa novidade: cursos de culinária minis-
trados pela Lúcia Aguiar, Chef de cozinha com 
aulas em programas de televisão no currículo! 
O primeiro curso será de Panificação,  dia 23 
deste mês a partir das 14:00 na IPVM. Se você 
tem interesse, 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!!

6º TemPizza!
Será no próximo dia 17 aqui na quadra da 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. Con-
vites a venda no local do evento, pelo valor de 
R$ 35,00 (com pizza e refrigerante à vontade).

Avisos

Local: Casa do Estevam Machado 
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
Próxima reunião está marcada para sábado que vem, 
dia 10 às 19:30 aqui na IPVM. O palestrante será 
Marcos Saqueto que abordará o tema deste ano: Ce-
lebrando a vida, e ainda teremos a participação musi-
cal do quarteto JADE da Igreja Batista do Brás.

Geração de Ouro
Foi muito bom nos reencontrarmos em nossa pri-
meira atividade do ano e já temos um novo encontro 
marcado para o dia 24 de março às 15:00 - “Festa 
Tropical”. Reserve o seu convite 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: (11) 95025 5507 e e-mail:  
aderbal.andrada@uol.com.br

Reunião da equipe do ECC IPVM
Serão realizadas nas segundas-feiras às 20:30, na 
IPVM, em 05.03; 19.03 e 02.04. O casal que já fez   
qualquer ECC é nosso convidado para participar da 
equipe. Inscrições da equipe com:
- Renato Vasconcellos: fone 94714-1218; e-mail:  
renatojesusvasconcellos@gmail.com
- Nathalia Andrada: fone 95025 5507; e-mail:  
aderbal.andrada@uol.com.br

Missões - XII Viagem Missionária IPVM 
- Destino: Mara Rosa, cidade do interior de Goiás 



Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir 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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Paulo Delage 
PRESBÍTEROS: Wanderley e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Gerson, Caruso, Eduardo, Renato, 
Márcio, Saulo e William

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

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

Agradecimento
Marilena, Magali e Antonio Carlos, Sérgio, Jonas e 
Carol, agradecem de coração todo o carinho rece-
bido dos irmãos e irmãs da IPVM por ocasião do 
falecimento de sua amada mãe, sogra e avó Ynayê 
Aquino de Muro no dia 22pp. “Temos certeza de 
que mamãe descansou em paz e está agora na 
glória de nosso Deus Pai e Jesus; e que a saudade 
ficará conosco até a encontrarmos novamente’.

No que acreditamos?  
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
86. Que é a comunhão em glória com Cristo de 
que os membros da Igreja invisível gozam ime-
diatamente depois da morte? A comunhão em 
glória com Cristo de que os membros da Igreja 
invisível gozam imediatamente depois da morte, 
consiste em serem aperfeiçoadas em santidade 
as suas almas e recebidas nos mais altos céus 
onde vêem a face de Deus em luz e glória, espe-
rando a plena redenção de seus corpos, os quais 
até na morte continuam unidos a Cristo, e des-
cansam nas suas sepulturas, como em seus lei-
tos, até que no último dia sejam unidos novamen-
te às suas almas. Quanto às almas dos ímpios, 
são imediatamente depois da sua morte lançadas 
no inferno onde permanecem em tormentos e 
trevas exteriores; e os seus corpos ficam guarda-
dos nas suas sepulturas, como em cárceres, até à 
ressurreição e juízo do grande dia.
At 7.55, 59; Ap 7.13, 14, e 19.8; 2Co 5.8; Fl 1.23; At 
3.21; Ef 4.20; Ap 7.15; 1Co 13.12; Rm 8.11, 23; 1Ts 4.6; 
1Re 2.10; Jo 11.11; 1Ts 4.14; Lc 16.23-24; Jd 1.7.

Aniversariantes da semana

Hoje  Luís Felipe de Oliveira Santos
 Anna Flávia Clemente
 Dorcas Ribeiro Gomes de Deus
 Larissa Rezende Araújo
 Júlia Castilho Costa Ribeiro de Deus
5 Denise de Faria e Silva Fernandes
 Clério Marcos Batista Vieira (Ximenes)
6 Eloiza Christina da Rocha Spósito
 Katy Regina Peotta Zanini
 Gustavo Silveira Abrão
7 Francisco José de Rezende
 Monise Fernanda Moura
 Marcela Lima de Freitas

8 Marsha Lisa Schlittler Ventura
 Lúcia Pires Araújo Santos
 Raquel Ferreira Oliveira Vieira
 Izoleide Guidetti Lourenço
9 Saulo Gomes de Carvalho
 Letícia França Claus Silveira
 Vanessa de Camargo Martins
 Maria Oguiran Leite
 Nilva Goulart Machado
 Apparecida Andrade Maurício
10 Augusto Carvalho Junqueira
 Gabriel Martins Alves Rocha de Lima
 Elisabete Maria B.Oliveira de Almeida



“Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, 
para se fazerem bolos à rainha dos céus; e oferecerem libações a outros deuses para 
me provocarem à ira” (Jeremias 7: 18).

A corrupção era flagrante, disseminada e extensiva em Israel. A decadên-
cia chegara ao seu limite e intervenção de Deus de forma punitiva não se faria 
tardar. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para clamar ao povo para 
que se arrependesse e voltasse ao caminho do Senhor, mas não logrou êxito e 
o povo foi levado em cativeiro por 70 anos.

 O texto deixa ver que havia participação estrutural de toda a família 
no que concernia ao desvio da genuína e verdadeira adoração; pai, mãe e filhos 
envolvidos no processo de preparação para adoração de ídolos pagãos. A ‘deu-
sa’ aqui referida é Astarote ou Astarte (fenício) ou Istar (assírio), representada 
pela lua ou pelo planeta Vênus (confundido com estrela), cujo brilho noturno 
era marcante. Não se deve confundir com a colocação feita em relação a Ma-
ria, chamada por certa corrente de tradição cristã como “Rainha do Céu”. Aqui 
é culto idólatra vinculado aos astros (prestavam adoração aos exércitos dos 
céus), imaginando (como ainda hoje) que tais astros gerassem influência sobre 
a vida e destino das pessoas.

 Desejo ressaltar a situação lamentável e triste do envolvimento de 
todos os segmentos da família em tal processo. Não parece ser tão distante 
ou diferente de nossos dias em que presenciamos situação de afundamento 
de toda a família no processo de degradação e decadência. A contaminação 
vai atingindo todas as esferas e áreas do lar. Pais e filhos sendo destruídos e 
levados juntos nesse ambiente de rejeição aos valores do Reino de Deus e dos 
padrões da Fé Cristã e Bíblica. Pais mergulhados na obsessão pelo culto ao 
prazer, ao sucesso, ao corpo, arrastando consigo os filhos, que acabam sendo 
partícipes neste nefando processo.

 Como família precisamos redescobrir o significado do viver juntos a fé 
evangélica que “uma vez para sempre foi entregue aos santos” (Judas 3), não 
apenas ensinando aos filhos o caminho do Senhor, mas enquanto “andamos 
pelo caminho” (Dt. 6: 7), ou seja, andando junto com eles no mesmo caminho. 
Se não tem tido esta graça e bênção, clame e suplique ao Senhor para alcançar 
tal vitória, estando juntos cultuando e servindo ao Senhor.
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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

SEG

TER

QUA

QUI

SÁB

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


