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Acontece hoje 
Santa ceia
Desfrutaremos juntos nesta manhã, deste precio-
so sacramento na vida do cristão.

Celebração de Batismo
Ainda no culto matutino os pais de Tales Carva-
lho Junqueira (Osmar e Lívia) e os pais de Gabriel 
Chiang Lourenço (Dalísio e Erica) apresentarão 
seus filhos para o Batismo, na promessa de guiá-
-los nos caminhos do Senhor.

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

Participe
Seja um intercessor 
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 últi-
ma quarta de cada mês, uma reunião de oração es-
pecialmente dedicada à intercessão pelos nossos 
filhos. Venha orar também!
Madrigal Maria José Ramos: Participe. Os ensaios 
acontecem todas as segundas as 14:30. 
Bazar do Dia das Mães: Estamos arrecadando 
“prendas” ou “mimos”, objetos decorativos, de 
cozinha, artesanatos, bijuterias, todos novos para 
serem vendidos para presente. Colaborem!

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 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) e UPA (adolescentes)
No próximo sábado não haverá atividades por mo-
tivo do feriado. 

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as 
programações da mocidade! 
21/04 - Atividade externa: ação social no IBTE. 
28/04 - Não haverá encontro (Feriado do Dia 
do Trabalho).

Geração de Ouro
Neste mês teremos um breve recesso em nossas 
atividades. Nossa reunião será no dia 26 de maio. 
Reserve o seu convite no Cantinho Cultural.
 
ECC - Encontro de Casais com Cristo
Ontem saiu mais uma turma para o Encontro 
de Casais, devendo retornar hoje à noite. Pe-
dimos aos irmãos que intercedam pelo grupo, 
para que Deus esteja operando na comunhão, 
na vida e na relação de cada casal ali presen-
te. Que Ele possa ser o diferenciador e o res-
taurador de cada casamento, renovando Nele 
o amor existente nos casais e sendo a BASE 
desta união.

Avisos
CaFé Amigo
Apresenta no dia 12 de maio, às 8:30 o café 
com bate-papo com o Rv. Valdinei Ferreira fa-
lando sobre “Reforma Brasil – uma reforma 
política de verdade”. Aguardamos por vocês!

Reunião do Conselho
Estará reunido na próxima terça-feira, dia 17 as 
20:00. A reunião de oração começará as 19:00 
e contamos com a presença de todos os pres-
bíteros.

Dia das Mães – ITACI 
Mais um ano o Senhor abre as portas do ITACI 
para mostrarmos o amor de Jesus pelas crian-
ças. A Junta Diaconal, responsável pelo traba-
lho assistencial 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 cân-
cer. E como funcionará? No dia 10 de maio 
(quinta-feira) ofereceremos um café da manhã 
e no seu decorrer faremos, paralelamente, al-
gumas atividades de oficina do Recanto 



– SP; e a recepção da menor Isabella Silveira 
Silva como membro não comungante, por ba-
tismo, realizado no dia 04/03/2018, na Igreja 
Presbiteriana de Vila Mariana, pelo Rv. Paulo 
Audebert Delage.

Congratulações
Parabenizamos o dc. Mauro Torrente que con-
cluiu vitorioso sua tese em doutorado em Admi-
nistração, na área de Marketing Verde (Ambien-
tal)/Comportamento do Consumidor (Tema 
- Os fatores que influenciam  na percepção dos 
‘benefícios verdes’, e os seus efeitos no com-
portamento de consumo pró-ambiental).

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 passado por 
um período de esfriamento espiritual, e atual-
mente conta com apenas 15 membros (não tem 
famílias na igreja, mas pessoas separadas, viú-
vas e solteiras). O desafio da Viagem Missioná-
ria é ajudá-los na revitalização e no despertar 
da Igreja adormecida em Mara Rosa; ajudan-
do-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 partici-
par podem entrar em contato com Presb. Pe-
trilli - 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.

Dia do índio
No dia 19 de abril, é comemorado em todo o 
Brasil o dia do Índio. A Igreja Presbiteriana do 
Brasil está comprometida na evangelização e na 
tradução da Bíblia para os indígenas e a IPVM 
tem apoiado o missionário Neri Aiala em Porto 
Lindo (AM). Vamos nos lembrar de orar pe

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 tam-
bém iremos presenteá-las com uma bíblia (com 
linguagem adequada à sua idade). A Junta Diaco-
nal e a comissão do evento disponibilizarão após 
os cultos, ao lado do Cantinho Cultural, uma lis-
ta na qual você poderá fazer sua contribuição. A 
doação sugerida para cada presente, este ano,  
é de R$ 35,00. Pretendemos atingir 150 presen-
tes, mas não se preocupe se você não tem todo 
o valor para colaborar, ajude com o quanto você 
puder que ela será muito bem vinda. Dúvidas: 
Podem 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.

Bazar Beneficente 
Você é nosso convidado para conhecer este “ba-
zar dos dias das mães”, organizado pela Maria 
Lúcia Aguiar. Será nos dias 27 e 28 de abril das 
11:00 às 20:00 na Rua das Camélias 75. Parte 
da verba será destinada às obras assistências  
da SAF IPVM. 

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.

Recepção de membros
Foram recebidos na reunião do Conselho no dia 
20 de março, como membros comungantes os 
seguintes irmãos: Edilaine de Gonçalves de Oli-
veira e Carlos Maurício Ferreira por jurisdição a 
pedido, oriundos da Igreja Presbiteriana de Gua-
dalajara – México; Jorge Luiz de Oliveira Carvalho 
por jurisdição a pedido, oriundo da Igreja Meto-
dista de São Paulo – SP; Leandro Cótes e Rebeca 
Leme de Moura Cótes  por Carta de Transferên-
cia, oriundos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros 



los missionários (e suas famílias) envolvidos na 
evangelização deste povo.

Temporada de Inverno “Amanhã”
Já estão abertas as inscrições! Acesse o site do 
recanto: http://www.recantopresbiteriano.com.
br/temporadas/inscricoes/ para mais informa-
ções. Não deixe para a última hora. 

No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
92. Que revelou Deus primeiramente ao homem 
como regra da sua obediência?
A regra de obediência revelada a Adão no esta-
do de inocência, e a todo o gênero humano nele, 
além do mandamento especial de não comer do 
fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi 
a lei moral. Gn 1.27; Rm 10.5, e 2.14, 15; Gn 2.17.

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 Va-
lim, Ruth Machado.

Aniversariantes da semana

Hoje José da Silva Loures Junior
 Maurício Magliocca Gonçalves
 Ester Rodrigues
16 Raphael Di Loreto Sanchez Sella
 Ligia Bueno de Camargo
 Douglas Ferreira Luz
 Liana Pereira Gonçalves
 Gustavo Branco Lopes Petrilli
 Lara Sofia Zanuzzo
17 José de Oliveira
 Bernardo Gomes Medeiros
 Iloíde Marques Cordeiro
18 Aline Petrilli Bruder Aguiar
 Jessé Botaro
 Antonio Sergio Buzzi
19 Fábio Alves Maranesi
 Francisco  Panzolini
 Maria Aparecida Nicolino

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Paulo Delage
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 de Louvor

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR:  Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Eleusis e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonar-
do, Marcelo, Oflar Simões e Sérgio. (Quarta-feira, 
25/4: Renato)

CULTO DA NOITE – 19:00 
PREGADOR: Rv.Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Amauri e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - SP | CEP 04101-200
[11] 5085-2929 | [11] 5579-2929
ipvm@ipvm.org.br
ipvm.org.br

20 Livia Regina Saab Araujo
 Eduarda Queiroga Soldera
 Therezinha Salermo Pereira
21 Janine Almeida Sousa de Freitas
 Ethel Marins Hernandes
 Luciana Leitão do N. Flório
 Adriana Soares da Silva
 Noeme Paiva Fontes



No universo das religiões a violência ou a guerra são, imediatamente, rejeitadas 
e tidas como algo condenável e indevido. No entanto, mesmo as chamadas “religiões 
de paz” como o judaísmo, cristianismo, hinduísmo, budismo e islamismo (entre ou-
tras) acabam cedendo à prática ou uso da força e da guerra (defensiva ou ofensiva), 
em relação a seus propósitos de implantação ou manutenção de seu “domínio” sobre 
as pessoas, regiões ou países.

 Embora o Islã esteja mais em evidência em relação a tal assunto devido à 
ideia de ‘jihad’, isto é, luta, combate ou guerra, pesando sobre os muçulmanos esta 
responsabilidade por ações de violência contra a pessoa humana e intransigência 
com os “não alinhados” à sua expressão de fé, vemos que os hindus tem perseguido 
cristãos e muçulmanos com violência da Índia, levando este país a estar no 27º lugar 
em perseguição contra cristãos. Os budistas em Miamar deflagraram pesada perse-
guição aos muçulmanos, expulsando-os de seu território e levando muitos à morte 
(também os cristãos são perseguidos). Parece que os cristãos estão fora deste pano-
rama. Lamentavelmente não. Há cristãos que perseguem cristãos (América Latina. 
México, países da região dos Bálcãs, etc) em nome de sua fé cristã tradicional e sua 
intolerância os leva a atos de violência e perseguição. 

 Veja que o profeta Joel fala sobre isso ao registrar: “Proclamai isto entre as 
nações, apregoai guerra santa...” (3:9). Alega-se tratar de contexto específico e tal 
texto não se aplica fora do momento em que foi proferido, etc. As justificativas para 
as ‘jihads’, sejam de qual religião for, existirão sempre e nos levarão a assumir que é 
legítima a expressão da guerra ou violência em defesa de nossa convicção de fé ou 
crença e imposição delas. 

A noção de “guerra santa” passa ao universo geopolítico como “guerra justa”, 
sendo esta manifestação aceita (até vista como necessária) em determinadas si-
tuações (defesa da soberania territorial ou da determinação nacional), levando na-
ções ao combate entre si ou mesmo internamente, de forma fratricida, na chamada 
“guerra civil”. Há guerra santa ou justa? Justa e santa na perspectiva de quem? De-
vemos condenar a “jihad” islâmica, mas será justo (e santo) promover nossa “jihad” 
para eliminarmos a “jihad” deles? Morrer ou matar pela fé, o que se espera do discí-
pulo de Jesus à base do exemplo de seu Mestre e Senhor? 
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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
SEMINARISTAS

Arquimedes Oliveira
Bruno de Carvalho
 

Nossos missionários 
Alcedir Sentalim - Amazonas
Claudio Gonçalves - Nova Zelândia
Elinalda Santos - Paraguai
Humberto Willian A. de Oliveira - Itália
Jairo Isac Rodrigues y Kenia Rodrigues - São Paulo
Jenny Cazaroli - Capelania hospitalar em São Paulo
Janio Ciritelli - Espanha
Joelma e Danilo - Guiné Bissau

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

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)

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


