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Acontece hoje 
Escola Bíblica 
Em decorrência do feriado, nossas aulas funciona-
rão da seguinte forma:
- A classe “Conhecendo o Islã”, ministrada pelo Pr. 
Paulo, ocorrerá no templo.
- Aula conjunta para jovens e adultos no Salão Social.

Cantata de Páscoa
O Coro IPVM e Orquestra IPVM apresentam, hoje, 
a Cantata “Cristo Venceu”. Será um tempo precio-
so para celebrarmos o real motivo da Páscoa: Cris-
to crucificado, morto e ressurreto! A cantata será 
apresentada em ambos os cultos, matutino e ves-
pertino.

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 salão Isaac de Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
Oficina de Costura e Celeiro do amor: Ocorrem to-
das as terças-feiras, a partir das 13:00.
*Campanhas para a Oficina de Costura: Estamos 
recolhendo latas vazias de leite em pó para fazer lin-
dos trabalhos artesanais, que serão vendidos no Ba-
zar do Dia das Mães. Também estamos 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 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 orienta-
rão 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 responsabi-
lidade 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 ativida-
des em virtude do feriado de Páscoa. Vol-
taremos 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.
“Ensina a criança no caminho em que deve 
andar, e ainda quando for velho, não se des-
viará dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
Atenção Galera! Nossas programações estão 
cada vez mais intensas. Se você ainda não faz 
parte de nenhum dos departamentos de nos-
sa UPA, procure o Pr. Otniel. Nossos encon-
tros acontecem todos os sábados, das 14hs 
às 18hs aqui em nossa igreja. 

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira as 
programações da mocidade! 
07/04 - Encontro UMP 
14/04 - V Festival de Pizzas UMP IPVM
21/04 - Atividade externa: ação social no 
IBTE (Instituto Brasileiro de Transformação 
pela Educação)

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 famí-
lias,  promovendo um encontro verdadeiro 
com Cristo e edificando os que já são da fa



Avisos
Nasceram
Dia 08.03 a filha de Gabriel e Carla. Ela se cha-
ma Manoelle e é neta do Giddalthy e da Celina. 
A IPVM celebra junto com vocês este novo nas-
cimento. Parabéns ao papai, mamãe e avós!

Dia 26.03 o filho do Pr. Otniel e da Sara. Ele se 
chama Yohan e é o irmão mais novo da Hannah.
Parabéns a essa família abençoada e querida!

Reunião ordinária da Junta Diaconal
A Reunião Ordinária de nossa Junta Diaconal 
está marcada para amanhã, 02.04.2018, às 
19h30. Os diáconos em exercício estão convo-
cados.

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo 
Maior. 90. Que sucederá aos justos no dia do 
juízo? No dia do juízo os justos, sendo arreba-
tados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão 
postas à sua destra e ali, abertamente, reco-
nhecidos e justificados, se unirão com Ele para 
julgar os réprobos, anjos e homens; e serão re-
cebidos no céu, onde serão plenamente e para 
sempre libertados de todo o pecado e miséria, 
cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente 
santos e felizes, no corpo e na alma, na compa-
nhia de inumeráveis santos e anjos, mas espe-
cialmente na imediata visão e fruição de Deus o 
Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito 
Santo, por toda a eternidade. É esta a perfeita e 
plena comunhão de que os membros da Igreja 
invisível gozarão com Cristo em glória, na res-
surreição e no dia do juízo. 1Ts 4.17; Mt 25.33, e 
10.32; 1Co 6.2-3; Mt 25.34, 46; Ef 5.27; Sl 16.11; 
Hb 12.22-23; 1Jo 3.2; 1Co 13.12; 1Ts 4.17-18.

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 a todo nosso material. 
Acesse a Google Play ou a App Store através do 
seu celular e busque por: IP Vila Mariana ou IPVM. 

mília da fé. Todos os casais são bem vindos, in-
dependentemente 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 20h30, 
na IPVM, em 05.03; 19.03 e 02.04. 
O casal que já fez  qualquer ECC, é nosso convi-
dado 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 pas-
sado por um período de esfriamento espiritual, 
e atualmente conta com apenas 15 membros 
(não tem famílias na igreja, mas pessoas sepa-
radas, 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 ati-
vidades 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.



Boletim por e-mail 
Solicite este serviço enviando uma mensa-
gem 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 Pedro Corrêa Leite
 Aluízio Gomes de Araújo Júnior
 Antonio Carone Neto
2 Cintia Mendes Ferreira de Matos
 Renata Santos Lima Santilli
3 Regina Zélia Martinez Okamura
 Gabriella dos Santos Nobrega
 Tiago Tenório Pessoa
4 Francisca Edénea P. dos Santos
 Bruno Gonçalves Victor
 Ana Lucia Volpe
 Ester Alves Bonilha
5 Vanessa da Silva Medeiros
 Paulo Roberto Duarte
6 Júlia Fonseca Cerqueira de Abreu
 Luísa Daparé
 Renato Pereira Silvério
7 Ana Clara Joia Duarte
 Maria Fernanda Jesus Ferreira
 Denise Salum Barroso Storto

Escalas
HOJE
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. José Mauricio
PRESBÍTEROS: Petrilli e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Coro Kids
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, João Batista, 
Josué Jr., L. Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv. José Mauricio
PRESBÍTEROS: Alexandre e Hothir
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, João Batista, 
Josué Jr., L. Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

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



“[...] a alma que pecar, essa morrerá” (Ezequiel 18: 4). 

Esse assunto “pecado e morte” está presente em quase toda a extensão das 
Sagradas Escrituras adotadas pelos cristãos. Do Gênesis ao Apocalipse tal relação é 
estabelecida de modo claro e inquestionável. No livro do profeta Ezequiel (contexto 
imediato) está sendo apontado o fato da responsabilidade pessoal, ou seja, o pai não 
será levado à morte por causa do pecado cometido pelo filho, nem este será morto 
pelo pecado daquele. Não haverá projeção do pecado de um sobre o outro em termos 
de penalização, nem tampouco ambos serão mortos se apenas um haja cometido o 
pecado. Neste sentido a “alma que pecar, essa morrerá”, não outra. Alma, neste caso, 
tem conotação de pessoa, ser humano, indivíduo.

Uma visão primeira poderá levar à ideia de ser a doutrina do “pecado original” e 
a corrupção humana herdada equivocadas. Mas, de fato, isso não ocorre. Não se trata 
aqui deste ponto (pecado original), mas do aspecto da ação pessoal em atos realizados 
pelos quais você (e não seus pais, ou seus filhos) é o responsável, devendo responder 
por tais atitudes. Os cristãos da Igreja Ortodoxa não reconhecem a doutrina do peca-
do original e insistem na responsabilidade pessoal. Em certo sentido os muçulmanos 
fazem o mesmo, e, igualmente, insistem em tal aspecto, levando à conclusão (para os 
muçulmanos) da impossibilidade da morte vicária (substitutiva) de Jesus pelos peca-
dores, pois cada um é responsável pelo seu pecado e recebe a punição devida por ele.

Embora o ensino bíblico seja sobre a responsabilidade pessoal do pecado come-
tido, há, também, ensino sobre o fato de nascermos “em pecado”, ou seja, recebermos 
como herança essa corrupção a que se dá o nome de pecado original. Não há contra-
dição ou incongruência em tais ensinos. No caso da morte vicária de Jesus nossos pe-
cados tornaram-se DEle (tornou-se maldito de Deus), Ele não morreu em nosso lugar 
sem merecer, Ele mereceu pelo fato de nossos pecados estarem Nele e passarem a ser 
DEle. Assim, ao receber todo o castigo (morte) merecido, livrou-nos de sermos casti-
gados, posto que ninguém pode ser condenado (punido) duas vezes pelo mesmo peca-
do (delito). Jesus morreu não por que cometeu algum pecado, mas porque meu pecado 
foi “posto Nele e passou a ser DEle”, devendo morrer por isso. Dessa forma aquele que 
se identifica pela fé com Cristo e Seu sacrifício recebe todos os benefícios, incluindo 
o perdão e a bênção da ressurreição para a vida eterna, pois assim como morremos 
figuradamente com Cristo, com Ele ressuscitamos pelo fato de havermos tido nossos 
pecados devidamente punidos e pagos. Bendito seja o Senhor por tão grande amor e 
salvação. Louvado seja Deus, pois Jesus ressuscitou.
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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
Humberto Willian A. de Oliveira - Itália

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)

Jairo Isac Rodrigues y Kenia Rodrigues - São Paulo
Jenny Cazaroli - Capelania hospitalar em 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


