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Acontece hoje 
Boas  vindas
Damos as boas vindas ao Rev. José Mauricio Passos 
Nepomuceno, pré-candidato à eleição pastoral da 
Ig. Presb. de Vila Mariana, que ocorrerá em junho 
deste ano.

CV: Rev. José Mauricio Passos Nepomuceno, casa-
do com Márcia Nepomuceno e pai de Laila e Ana 
Beatriz. Pastor da IP Vila Formosa desde o ano 
2000, bacharel em teologia pelo Seminário Presbi-
teriano Rev. José Manoel da Conceição - SP, Mestre 
em Ciências da Religião pela Universidade Presbi-
teriana Mackenzie e Mestrando em Teologia Filosó-
fica pelo Centro de Pós Graduação Andrew Jumper.

Escola Bíblica 
Nossas aulas funcionarão a partir das 11:00. Aguar-
damos por você!

Cantata de Páscoa
Ainda celebrando a Ressurreição do nosso Senhor 
e Salvador, participaremos hoje pela manhã da pro-
gramação musical preparada pelo Coro IPVM Kids, 
a Cantata “Sua Missão”; e no culto vespertino tere-
mos a participação do Coro Cantares.

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 to-
das as terças-feiras, a partir das 13:00. 
Reunião de Oração: Acontece sempre as quartas-
-feiras às 15:00. 
“PROJETO ANA” - acontece na última quarta de 
cada mês, uma reunião de oração especialmente 
dedicada à intercessão pelos nossos filhos. Venha 
orar também!”
Madrigal Maria José Ramos: Participe. Os ensaios 
acontecem todas as segundas às 14:30. 
Bazar do Dia das Mães  
Estamos arrecadando “prendas” ou “mimos”, obje-

tos decorativos, de cozinha, artesanatos, biju-
terias, todos novos para serem vendidos para 
presente. Colaborem!

Estudo bíblico 
Neste ano, os estudos de quarta serão inter-
calados entre os pastores da IPVM, ficando 
assim: 1ª, 3ª e 5ª quartas-feiras está sob a 
responsabilidade 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 nossa programação es-
tará  repleta de brincadeiras e atividades. To-
das as crianças até 12 anos estão convidadas. 
Recado para os pais. “Ensina a criança no ca-
minho em que deve andar, e ainda quando for 
velho, não se desviará dele.” Prov. 22:6
Portanto, tragam seus filhos e vamos juntos 
aprender sobre o amor de Jesus. Todos os sá-
bados das 10:00 às 12:00. Até lá!

UPA (adolescentes)
Atenção galera! Nossas programações estão 
cada vez mais intensas. Se você ainda não faz 
parte de nenhum dos departamentos de nossa 
UPA, procure um de nossos coordenadores. 
Nossos encontros acontecem todos os sába-
dos das 14:00 às 18:00 aqui em nossa igreja.

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as 
programações da mocidade! 
14/04 - V Festival de Pizzas UMP IPVM.
21/04 - Atividade externa: ação social no IBTE 
(Instituto Brasileiro de Transformação pela 
Educação).
28/04 - Não haverá encontro (Feriado do Dia 
do Trabalho).
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



tos, ao lado do Cantinho Cultural, uma lista na 
qual você poderá fazer sua contribuição. A do-
ação sugerida para cada presente, este ano,  é 
de R$ 35,00. Pretendemos atingir 150 presentes, 
mas não se preocupe se você não tem todo o va-
lor para colaborar, ajude com o quanto você pu-
der que ela será muito bem vinda. Dúvidas: Po-
dem ser esclarecidas com o Pb. Alexandre, Pb. 
Ruy ou Diáconos. Pedimos desde já as orações 
dos irmãos e que Jesus abençoe cada pessoa en-
volvida neste trabalho.

Bazar do Dia das Mães
Será realizado pela SAF no domingo anterior ao 
Dia das Mães, 06/05, na Oficina de Costura.

Culto do Bebê
Pedimos que as mamães de bebês nascidos em 
2017 e 2018, e que ainda não foram apresenta-
dos na Igreja, procurem a Vera Machado (5579-
6530), para dar os nomes das crianças, para que 
sejam chamadas no culto matutino do dia 13 de 
maio e assim recebam uma bíblia de presente.

Promovida à Casa do Pai
No dia 31 pp., a sra. Ivany Vigna Navarro, mãe do 
Pb. Joeny Navarro, partiu ao encontro do nosso 
Senhor. Rogamos ao Senhor que suas consola-
ções sejam derramadas em cada membro desta 
família.

Acrópole da Fé Cristã
Venha para o sexto encontro do Acrópole da Fé 
Cristã, na IPVM às 19:30 no dia 06 de abril. O 
tema do encontro do é “o sentido da vida”.

Missões
XII Viagem Missionária IPVM:
-Destino: Mara Rosa, cidade do interior de Goiás 
com cerca de 10 mil habitantes. A igreja Pres-
biteriana de Mara Rosa tem passado por um 
período 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.

Sábados às 18:00 (quinzenal)
Líder: Débora Santos
*Interessados entrar em contato: 94103-0475
Local: IPVM (Casa 40)

Geração de Ouro
Neste mês de abril teremos um breve recesso em 
nossas atividades, mas no mês de maio iremos 
juntos com a Igreja comemorar mais um ano de 
atividades da Geração de Ouro! Vamos preparar 
uma linda festa!! Informaremos mais detalhes em 
outros boletins. Aguardem.
 
ECC - Encontro de Casais com Cristo
No próximo dia 14 e 15 estaremos realizando o en-
contro. Contamos com as orações dos irmãos para 
que Deus esteja operando na comunhão, na vida 
e na relação de cada casal ali presente. Que Ele 
possa ser o diferenciador e o remediador de cada 
casamento, renovando Nele o amor existente nos 
casais e sendo a BASE desta união.
Inscrições: Foram encerradas no domingo passa-
do, mas, caso deseje participar, fale conosco, pois 
existe a possibilidade de surgir uma vaga eventual. 
- Eloiza do Lincoln: (11) 99383-1460 e e-mail: ro-
chasposito@gmail.com
- Aderbal da Nathalia: (11) 95025 5507 e e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

Avisos
Dia das Mães – ITACI 
Mais um ano o Senhor abre as portas do ITACI 
para mostrarmos o amor de Jesus pelas crianças. 
A Junta Diaconal, responsável pelo trabalho assis-
tencial da IPVM, convida os irmãos para se unirem 
em prol deste trabalho, no qual proporcionaremos 
um momento de refrigério às mães das crianças 
em tratamento de câncer. E como funcionará? No 
dia 10 de maio (quinta-feira) ofereceremos um 
café da manhã e no seu decorrer faremos, parale-
lamente, algumas atividades de oficina do Recanto 
para as crianças (pintura, pulseira, bexiga, etc.). 
Tiraremos foto de cada criança e daremos um 
porta retrato de presente para cada mãe. Para as 
crianças compraremos uma lembrança e também 
iremos presenteá-las com uma bíblia (com lingua-
gem adequada à sua idade). A Junta Diaconal e a 
comissão do evento disponibilizarão após os cul-



-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 
irmãos que estiverem interessados em par-
ticipar 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 de oração e organização: Será 
no dia 16 de abril às 20:00. Aguardamos todos os 
interessados neste dia.

Almoço Missionário
O Conselho Missionário tem a satisfação de co-
municar aos irmãos que a verba arrecadada foi 
de R$ 6.786,00, dinheiro que será destinado à 
Viagem missionária em Mara Rosa-GO. Agrade-
cemos a todos os irmãos que de alguma forma 
se envolveram neste trabalho e louvamos a Deus 
pelo resultado obtido.

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.

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 Sabrina Assis Politchuk
9 Manoel Gomes Guimarães
10 Bem Hur Marcelo Costa
 Maura Maria Almeida
 Maitê Louise Goes Silva
11 Claudia Bertagni Abraão
 André Serpa

Escalas

HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. José Mauricio P. Nepomuceno
PRESBÍTEROS: João Baptista e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM Kids
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, João Batista, 
Josué Jr., L. Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo 
(Quarta-feira, 11/4: Oflar)

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR:  Rv. José Mauricio P. Nepomuceno
PRESBÍTEROS: Alexandre e Ruy
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Alexandre, Eleusis, Everson, João 
Baptista, Luiz Eduardo e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, 
Márcio, Saulo e William (Quarta-feira, 18/4: Paulo)

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv.Paulo Delage
LOUVOR MUSICAL: UMP e Grupo IPVM

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

12 Mariana Moreira Alckimin Azevedo
 Vilma dos Santos Martys
 Bruna Correa Rojas
 Enzo Leite Nunes
 Maria do P. Socorro Coutinho  
13 Felipe Salum de Castro Ferreira
 Osmar Junqueira Mendes
14 Magali Aquino de Muro
 Raquel G. Castro  Audebert 
 Beatriz Palombarini
 Luã Alves Ruiz Cláudio



Os exemplos são, para nós, algo de extrema importância, agindo como baliza-
dores de comportamento ou direcionando modo de ser e viver. Daí a importância das 
“figuras públicas” saberem como se comportar e, sobretudo, transmitir a forma civi-
lizada de coexistência, evitando apresentar um padrão reprovável, que possa ser en-
tendido como algo permitido, aceito e imitável. Quanto maior a figura em destaque 
(pais, professores, políticos, magistrados e outros) maior o prejuízo e a lesão que po-
dem ser causados por comportamento indevido e censurável por parte desses tais.

Não posso dizer que a expressão usada por  determinado Ministro do Supremo 
Tribunal Federal  em resposta a um repórter, reflita a figura exata do colegiado ao 
qual integra. Seria injusto para com os demais que ali estão. Contudo, à população 
parece, de fato, que por meio de tal resposta (baixa, vil, desqualificada, grosseira, 
chula e, até, obsena), o senhor ministro revelou quem de fato é e como se vê ou 
se percebe. Mandar que o repórter pegasse a pergunta e enfiasse (não me atrevo 
a escrever aqui o resto) é algo da mais profunda falta de compostura, decência e 
decoro, com péssimo exemplo a ser passado ao povo brasileiro. Se um integrante da 
Suprema Corte de Justiça do Brasil fala desse modo, trata dessa maneira as pessoas, 
o que se esperar?

Outra colocação, imprópria, da lavra do mesmo Ministro foi a afirmação dizen-
do não poder o STF viver no “autismo”. Tal colocação se mostra de uma desconside-
ração profunda para com pais e mães que enfrentam tal situação em relação a seus 
filhos. Houve como que uma forma de desdém à condição de tais pessoas, além do 
fato de não se aplicar (“in casu”) tal modo de falar e a comparação despropositada. 
Não se trata apenas de “politicamente incorreto”.

Assistimos pela televisão uma cena desagradável e decadente na qual dois mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal se ofendem de forma pública, ostensiva, vi-
rulenta e pesadíssima, deixando de lado os aspectos próprios da legitimidade da 
divergência e discordância de conceitos, para enveredarem pela viela obscura da 
agressão verbal baixa e desqualificada, manifestando total falta de decoro próprio à 
liturgia que o cargo lhes impõe. 

Pedir, portanto, à sociedade brasileira que aja com decoro e decência à luz de 
exemplos dados por integrante de nossa Casa Judiciária Suprema, de nossas Ca-
sas Legislativas e nossos “Palácios Executivos”, parece ser pedir demais a quem não 
consegue ver, lamentavelmente, em seus dirigentes e líderes maiores esse mesmo 
decoro e essa mesma decência. Tenha Deus de nós misericórdia. 

REV. PAULO AUDEBERT DELAGE
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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


