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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.

Almoço missionário
Venda dos kits hoje após a Escola Dominical.

Participe
Seja um intercessor 
“Orai sem cessar”, esta é uma ordenança do Se-
nhor. Participe da reunião de oração que aconte-
ce 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: Esta-
mos recolhendo latas vazias de leite em pó para 
fazer lindos trabalhos artesanais, que serão ven-
didos no Bazar do Dia das Mães. Também esta-
mos 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 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 a Miriam Marcos, que orientarão a me-
lhor 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, a UCP não terá atividades 
em virtude do feriado de Páscoa, voltaremos 
nossas atividades normais no dia 07/04 com 
muitas surpresas para os nossos pequeninos!! 
Pais tragam seus filhos, vamos juntos aprender 
de Jesus! Todos os sábados das 10:00 às 12:00hs. 
Até lá! “Ensina a criança no caminho em que deve 
andar, e ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
Atenção Galera! Hoje nossa UPA tem a respon-
sabilidade de conduzir a liturgia no culto da noite. 
Venha e traga visitantes! No próximo sábado, dia 
31, não teremos atividades em razão do feriado 
de Páscoa. Porém, nossas programações estão 
cada vez mais intensas. Nossos encontros acon-
tecem todos os sábados, das 14hs às 18hs aqui 
em nossa igreja.  

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as pro-
gramações da mocidade! 
31/03 - Não haverá encontro (Feriado de Páscoa)
07/04 - Encontro UMP 
14/04 - 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)

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 



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

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
89. Que sucederá aos ímpios no dia do juízo?
No dia do juízo os ímpios serão postos à mão es-
querda de Cristo, e sob clara evidência e plena 
convicção das suas próprias consciências terão 
pronunciada contra si a terrível, porém justa, 
sentença de condenação; então serão excluídos 
da presença favorável de Deus e da gloriosa co-
munhão com Cristo, com e seus santos, e com 
todos os santos anjos e lançados no inferno, para 
serem punidos com tormentos indizíveis, do cor-
po e da alma, com o diabo e seus anjos para sem-
pre. Mt 25.23, e 22.12; Lc 19.22; Mt 25.41-42, 46; 
2Ts 1.8-9. 

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 
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. 
Acesse 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 

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 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.

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

Avisos
Cantata de Páscoa
O Coro IPVM e Orquestra IPVM apresentarão, dia 
01/04, a Cantata “Cristo Venceu”. Será um tempo 
precioso para celebrarmos o real motivo da Pás-
coa: Cristo crucificado, morto e ressurreto! Venha 
e traga a família e amigos! A cantata será apresen-
tada em ambos os cultos, matutino e vespertino.



Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Amauri e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro 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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Eleusis e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Orquestra IPVM e Coro IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Lincoln, Lucas e Paulo

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, 
Everson, Hothir, Petrilli, Silas e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Orquestra IPVM e Coro IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Lincoln, Lucas e Paulo

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

(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 Flávia Ferraz de Campos
 Arthur Hurtado
 Thaís Cíntia Cárnio
 Therezinha Soares André
 Maria Francisca Zduniak
 Jaqueline Ferreira Cossani
 Abilio Ribeiro Coelho
 Cinira Carvalho de Mello
26 Rita Aparecida Heckert
 Ruth Satiko Takase
 Sofia Sícoli Machado
27 Márcia Angélica Palombarini
 Flávio Vampré de Castro Ferreira
 Gabriel Petriche Gomes
 Cacilda Pereira De Andrade
28 Lais Martins Alves Rafael Lima
 Miguel Luiz Arci Machado
 Sirlei  Fleming de Sá F. De Bragança
29 Daisy Mariane Vaz de Lima
 Daniel A. Vianna Amorim
 Ana Luisa Munhoz Mastromauro
30 Cecilia Abreu e Souza
 Lucila Pasqualucci Calçada
31 Marisa Barros da Rocha
 Hanna Muzeka Aranha
 Clara  Muzeka Aranha
 Raiane de Araújo Pinto
 Sofia  Muzeka Aranha
 Beatriz Salum de Castro Ferreira



“Saibais... saberão... sabereis... saberão que eu sou o Senhor” (Ez.6: 7, 10, 13 e 14).

O livro de profecias de Ezequiel tem um grande número de imagens e figuras 
que nos causam espanto e estranheza, sendo grotescas, parecendo seres bizarros 
e mesmo extraterrestres (de fato eram, mas não no sentido dos ufólogos), dispu-
tando, neste item, com o Apocalipse o livro em que encontramos as figuras mais 
estranhas.

 Embora (como no Apocalipse) haja este emaranhado de imagens e figu-
ras, a mensagem do livro do profeta é simples: Israel pecou, cada um é respon-
sável pelo seu pecado, haverá punição caso não ocorra arrependimento, sendo o 
juízo ocasionado pelo Senhor Deus de Israel. A mensagem do profeta é um cha-
mamento ao arrependimento, a fim de se desviarem da ira e juízo iminentes de 
Deus sobre a Nação. Apelo em vão, mensagem que não teve guarida nos corações 
vaidosos e confiantes nos ídolos e em sua formalidade religiosa (culto, templo, 
tradições). 

 Neste contexto vemos o Senhor afirmando que a manifestação de seu 
pesado juízo sobre Israel, teria o propósito claro e direto de levá-los a saber que 
Deus é o Senhor. Lamentavelmente Israel esquecera-se de tal fato, estabelecendo 
um modo de vida meramente formal, mas com seu coração (vida) distante do pró-
prio Senhor, honrando-O com os lábios, mas, desonrando-O com o coração. Daí 
a mensagem sobre o que viria a acontecer, cujo propósito era fazer Israel voltar a 
saber que Ele (Iavé) é o Senhor.

 Em nossos dias esta verdade ainda permanece clara, forte e retumbante, 
ou seja, o imperativo de se saber que Deus é o Senhor. Não há necessidade de que 
tal saber ocorra por meio da manifestação de juízo condenatório de Deus. A opor-
tunidade da graça continua posta diante dos homens, revelada de forma magna 
e plena em Cristo, convidando os seres humanos a reconhecerem sua condição 
de pecadores, arrependendo-se de seus pecados e recebendo a graça redentora e 
salvadora em Cristo, sabendo, definitivamente, que Ele é o Senhor. Que cada um 
possa saber que Jesus é o Senhor, recebê-LO assim e gozar da vida eterna desde 
já, pois se não o fizer agora; poderá saber por outro caminho triste e terrível de 
juízo e condenação.
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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito
bem-vindo. Em nossa Escola Bíblica Dominical pre-
paramos uma classe especial para você. Nossos di-
áconos poderão acompanhá-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 que crê-
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
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19h
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20h

12h
13h
20h 
20h

20h

20h
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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 Kenia Rodrigues - São Paulo 
Janio Ciritelli - 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 Sícoli Filho - França - Marseille
Ronaldo  André -  Romênia          
 

BEM-VINDOS


