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

Cantata de Páscoa
No culto vespertino teremos a apresentação da 
Cantata de Páscoa pelo Coro Jovem IPVM, que 
contará a história da vida, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. Venha e convide sua família e amigos. 
Será um tempo precioso!

Participe
Seja um intercessor 
“Orai sem cessar”, esta é uma ordenança do Se-
nhor. 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: 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 fazer 
lindos trabalhos artesanais, que serão vendidos 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 antialérgi-
cas FAMÍLIA ou CLUBE, já que as peças irão aten-
der crianças debilitadas. 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 
orientarão a melhor maneira de ajudar.
Reunião de Oração: Acontece sempre às quartas-
-feiras às 15:00. 
Madrigal Maria José Ramos: Participe. Os ensaios 
acontecem todas as segundas às 14:30.

 
Reunião
Estudo bíblico 
Neste ano, os estudos de quarta serão intercala-

dos 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, na UCP,  falaremos sobre 
a Páscoa, e depois teremos muitas brincadeiras 
para todas as idades! Pais, tragam seus filhos, 
vamos juntos aprender de Jesus! Todos os sába-
dos das 10:00 às 12:00hs.

UPA (adolescentes)
Razão para Viver! Este foi o tema em alusão à sé-
rie 13 Reasons Why que abordamos durante este 
mês de março. Encerraremos os estudos deste 
assunto no próximo sábado, 24. Não Perca! 

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as pro-
gramações da mocidade! 
24/03 - Encontro UMP
31/03 - Não haverá encontro (Feriado de Páscoa)
07/04 - V Festival de Pizzas UMP IPVM

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 palestra 
com nosso irmão Ezio Okamura, psicólogo que já 
participou conosco em anos anteriores. Reserve 
o seu convite no Cantinho Cultural.

ECC - Encontro de Casais com Cristo 
Ministério que visa abençoar casais  e famílias,  



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

Avisos
6º TemPizza!
Neste último sábado, 17/03 a IPVM promoveu 
a sexta edição do TemPizza! a coordenação do 
evento agradece imensamente à toda equipe 
envolvida e a todos os que vieram celebrar co-
nosco! 

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 cus-
to simbólico de R$10,00.  Inscrições até o dia 18 
com a Lúcia ou com a Leci. Participe!!

Férias da Elsie Coelho
Nossa secretária, Elsie, está desfrutando  
de um período de férias que irá até o dia  
02/04. Favor reencaminhar os e-mails para  
tesourariaipvm@gmail.com

No que acreditamos?  
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
88. Que se seguirá imediatamente depois da 
ressurreição? Imediatamente depois da res-
surreição se seguirá o juízo geral e final dos an-
jos e dos homens, o dia e a hora do qual homem 
nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e 
estejam sempre prontos para a vinda do Se-
nhor. Mt 16.27; 2Pe 2.4; 2Co 5.10; Mt 36.42, 44.

Expediente pastoral 
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), 
ou deseje apenas conversar com o pastor li-
gue para a secretaria da igreja no 5085-2929, e 
agende um horário.

Aplicativo IPVM 
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e 

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

Reunião da equipe do ECC IPVM
Foram realizadas nos dias 05 e 19/03 duas reuni-
ões da equipe. Teremos nova reunião dia 02/04, 
segunda-feira.
O casal que já fez qualquer ECC, é nosso convida-
do para participar da equipe.
Inscrições da equipe com 
- Renato Vasconcellos: fone 94714-1218; e-mail: 
renatojesusvasconcellos@gmail.com
- Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507; e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

Missões
XII Viagem Missionária IPVM: 
-Destino: Mara Rosa, cidade do interior de Goi-
ás 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 re-
torno 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.



contatos, tenha acesso aos nossos sermões e ví- 
deos, Bíblia (ARA), hinário (HNC), cultos ao vivo, e 
muito mais. Baixe ou atualize a sua versão. Aces-
se 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

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, Caleb Sá de Oliveira (pai do Pb. 
Alexandre) e Arlinda Teixeira Rocha

Aniversariantes da semana

Hoje Gilberto Celeti 
 Sandra Cristina Speyer
 Charles Arruda Azzolini
 Isabela Mir Gelamo
 Cláudio Cesar Braulio Carneiro
 Kleber Silva de Freitas
 Janaina Oliveira dos Santos
19 Stephany Barbosa Zduniak
 Luiza Machado Pretti
20 Rosa de Carvalho Costa e Silva
 Renata Cláudia Cazaroli de Andrade
 Silvia Pinto de Paula
21 Jedida Azevedo da Fonseca
 Ricardo Bueno de Siqueira
22 Therezinha dos Santos
 Eliane Paiva Fontes Damasceno
 Ana Paula Salum Castro Ferreira
 Adriana Castilho Costa Ribeiro de Deus
 Maria de Lourdes Camargo
23 Cibele  Paula Corredor
 Emmanuel Hernandez Della Nina
 Renan Gonçalves Miguel
 Rachel Emerick S. Mendes

Escalas
HOJE
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Amauri e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, 
Leonardo, Marcelo, Oflar e Sérgio

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Hothir
LOUVOR MUSICAL: UPA IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, 
Leonardo, Marcelo, Oflar e Sérgio

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

 Cristine Coelho Sussmann
 Emanuelle Maciel Mota
 Eunice Maria Felice
             Rev. Paulo Audebert Delage
24 Amauri Machado
 Renata Costivelle Barros
 Ariela Silvério Rodrigues
 Paula Castilho Costa Ribeiro de Deus



O ano de 2018 se nos mostra bastante movimentado em relação à escolha de 
dirigentes e condutores da vida comunitária, seja no universo externo à IPVM, seja 
no âmbito interno, ou seja, a eleição pastoral para sucessão do Reverendo Paulo.

Claro que há aspectos peculiares e próprios a cada um destes pleitos, envol-
vendo suas particularidades e extensão. Mas, penso haver alguns elementos que 
são comuns a ambos os processos e devam ser avaliados e levados em conta em 
relação à decisão e voto que deveremos dar nestas duas eleições.

Inicio dizendo sobre a necessidade de conhecer o melhor possível aqueles 
que estão colocando seus nomes à disposição dos “eleitores”. É preciso que você 
busque conhecer os candidatos, verificando sua conduta pessoal, vida adminis-
trativa pública, áreas em que atuou e atua. Para uma boa escolha (consciente) é 
necessário este nível de informação, hoje facilmente acessível por meio de redes 
sociais de informação.

Tenha sua própria convicção com relação aos nomes propostos à eleição. 
Isso significa a necessidade de postura crítica em relação aos candidatos, ou seja, 
não se deixe levar pelas impressões “dos outros”, nem permita que a convicção de 
outro (a) determine sua escolha. Seja criterioso e debata com nível adequado as 
informações que sejam apresentadas a você em relação aos candidatos.

Não pense só em você ou seu grupo, mas na atuação maior e mais ampla 
em relação ao todo (seja o Estado ou a Igreja). Verifique qual pode, de fato, gerar 
benefício à comunidade mediante o que já tem feito e o que propõe a fazer. As 
convicções do candidato e suas propostas (ideológicas, doutrinárias, administra-
tivas, litúrgicas) nas várias esferas envolvidas de sua ação legislativa, executiva ou 
ministerial. Isso é muito difícil de ser executado.

Debata, em bom nível, a questão dos nomes apresentados, mas respeite o 
direito de cada um escolher conforme suas convicções e não escolha denegrir a 
pessoa de um candidato em lugar de demonstrar as reais virtudes daquele que lhe 
parece mais adequado ao cargo, evitando (em nosso meio) a tentativa pequena de 
proselitismo de posição ou preferência.

 Busque a direção do Senhor em oração. Procure “ouvir” o que o Senhor 
esteja falando a você por meio de circunstâncias e de Sua Palavra. Coloque dian-
te do Senhor essa questão e não fique querendo “dar alguma ajuda” a Deus no 
processo. Apenas dependa DEle e se submeta ao que DEle vier, mesmo que o 
escolhido não tenha sido aquele de sua preferência.
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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


