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Acontece hoje
Batismo Infantil
Hoje de manhã, por ocasião do culto matutino, a 
igreja participará do sacramento do batismo in-
fantil, ministrado pelo Rev. Paulo Delage, do pe-
queno Lucca Vitale Negrão, filho de Michel e Ra-
faella. Que o Senhor abençoe este cordeirinho, a 
fim de que cresça na graça e no conhecimento de 
Deus.

Eleição Pastoral  
Hoje pela manhã teremos a Assembleia Extraordi-
nária para eleição do Pastor Titular da IPVM para o 
período de 2019 a 2021 (3 anos), em 1ª convocação 
às 10:20 e não havendo “quorum” em 2ª convoca-
ção no dia 17 de junho às 10:20.  Ore e participe!

Escola Bíblica
Não perca esta oportunidade de aprender mais 
sobre a Palavra de Deus. Nossa escola tem diver-
sas classes com diferentes temas de interesse. As 
aulas começam, às 11:00.

Participe
Reunião de oração
O sustento da nossa igreja é a Oração, venha in-
terceder conosco nas terças-feiras às 12:00 no 
salão Isaac de Mesquita.

SAF – sociedade de senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: Participe 
deste momento de convívio e comunhão com as 
irmãs as terças-feiras às 13:00. 
• Reunião de Oração: Acontece as quartas-feiras 
às 15:00.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são rea-
lizados nas segundas às 14:30.

Estudo bíblico
Os estudos de quarta-feira serão intercalados en-
tre 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 quar-
ta-feira será o Rv. Gustavo e na 4ªquarta-feira do 
mês será o Rv. Otniel.

UCP (crianças até 12 anos)  
No próximo sábado, estamos preparando mui-

tas surpresas para os nossos pequeninos! Pais, 
tragam seus filhos para juntos aprendermos de 
Jesus! Todos os sábados das 10:00 às 12:00. Até 
lá!
“Ensina a criança no caminho em que deve an-
dar, e ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
Atenção Galera!! Em clima de Copa do Mundo, 
o pessoal do departamento de esportes, recre-
ação e lazer de nossa UPA está preparando uma 
Programação Especial para o próximo sábado 
dia 16/06. Usaremos todo o nosso horário da 
UPA neste dia. Portanto chegue pontualmente 
às 14:00! “Bora” participar e convidar amigos?

UMP (jovens)
Os encontros acontecem aos sábados, às 18:30 
na igreja. Confira as programações da nossa 
mocidade. 
16/06 - “Série: Conselhos do inferno” e monta-
gem do EJC no Recanto (para a equipe).
23 e 24/06 - EJC IPVM (no Recanto) - não have-
rá programação em SP.
30/06 - Encerramento do semestre.

EJC IPVM
O Encontro de Jovens com Cristo (EJC) é um 
ministério desenvolvido pelos jovens da IPVM 
com o objetivo de anunciar o amor de Jesus 
Cristo!
Vagas somente para os rapazes e moças agora 
estarão na fila de espera e para isso devem en-
trar em contato com o PB. Ruy. 
Data: 23 e 24 de Junho; 
Local: Recanto Presbiteriano
As inscrições estão abertas pelo site:
www.recantopresbiteriano.com.br
Valor: R$210,00 - 3x no cartão de crédito ou 
boleto à vista.

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)



Recanto a partir das 19:00) até o dia 09, (do-
mingo com retorno para São Paulo a partir das 
14:00). A partir deste mês de junho, o valor das 
inscrições poderá ser dividido em até 3 vezes 
(junho a agosto). Crianças até 5 anos não pa-
gam; 6 a 12 anos pagam a metade do valor; e 
13 anos em diante pagarão R$ 210,00. Inscri-
ções e mais informações ao lado do Cantinho 
Cultural.

Temporada de Inverno “Amanhã”
Já estão abertas as inscrições! Não deixe para 
a última hora. Para mais informações acesse o 
site do recanto: http://www.recantopresbite-
riano.com.br/temporadas/inscricoes/
Condições de pagamentos:
Turma P - (04-07/jul) - crianças de 5 a 8 anos.
09/04 até 13/05 - R$ 450,00 - 3x R$ 150,00
Turma M - (08-14/jul) - crianças de 9 a 12 anos.
09/04 até 13/05 - R$ 720,00 - 3x R$ 240,00
Turma G - (14-21/jul) - adolescentes de 13 a 17 
anos.
09/04 até 13/05 - R$ 720,00 - 3x R$ 240,00
• Se precisar confirmar a inscrição mandar 
uma mensagem para o WhatsApp do Recanto 
(11) 99711-5932.
 
Bolsas para Temporada
Podemos contar com a sua ajuda? Precisamos 
de bolsas para algumas inscrições de crianças 
e adolescentes. Você pode adotar um acam-
pante para a Temporada com uma inscrição 
total ou parcial. Para saber mais fale com o Pb 
Ruy Ferreira.
 
No que acreditamos?
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo 
Maior. 100. Que pontos devemos considerar 
nos dez mandamentos? Devemos considerar 
nos dez mandamentos - o prefácio, o conteúdo 
dos mesmos mandamentos e as divinas razões 
anexas a alguns deles para lhes dar maior for-
ça. 3ª. Que uma e a mesma coisa, em respei-
tos diversos, é exigida ou proibida em diversos 
mandamentos.

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.

Líder: Sem. Arquimedes Oliveira
*Interessados entrar em contato: 98394-1444 
Local: Casa 40

GEA
Nossa próxima reunião será dia 14 de julho quan-
do comemoraremos os 25 anos do GEA.

Departamento de Música
A partir de junho, o Coro IPVM oferecerá gratui-
tamente aulas de iniciação musical, ministradas 
semanalmente às quintas-feiras, das 18:30 às 
19:30. Não perca essa oportunidade! Envie um 
e-mail para coroipvm@gmail.com

Geração de Ouro
Neste mês nosso encontro será no dia 30 às 
15:00. Realizaremos um sarau onde você poderá 
participar com uma apresentação de música ou 
poesia, e ainda poderá colaborar trazendo um 
prato de salgado ou doce para o encerramento da 
nossa reunião em uma gostosa comunhão. Parti-
cipe conosco mostrando seus talentos!

Viagem Missionária
Oremos pela igreja de Santa Rita (Paraguai), onde 
está a nossa irmã Elinalda, os preparativos da via-
gem e pela equipe.

Avisos
Solidariedade
1) A SAF em nome das senhoras da Congregação 
Presbiteriana do Cambuci, que tem assistido os 
refugiados/imigrantes, solicita a colaboração de 
todos para a arrecadação de sapatos masculinos, 
femininos (baixos) e infantis; roupas de cama, ba-
nho e cobertores; cadernos e dicionários (inglês/
português e português/inglês. Esse material será 
para atender com urgência necessidades básicas 
deles. 
2) Nosso irmão Ricardo Nakai está organizando 
uma brinquedoteca e berçário na sua atual igreja 
em Limeira, e solicita a ajuda dos irmãos nas doa-
ções destes materiais para a utilização no espaço.

Acampamento da Família
Nosso Acampamento da Família deste ano, acon-
tecerá no feriado da Independência do Brasil em 
setembro, do dia 06(quinta-feira com chegada no 



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.

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.

Gratidão
A família Abraão (Nilza, Farid e Claudia)  está com 
o coração repleto de alegria e gratidão a Deus 
pela conquista do Eduardo Abraão e o reconheci-
mento do seu trabalho sendo contemplado, esta 
semana, em Nova Iorque com o prêmio “Advo-
gado do Ano 2018 na  América Latina - Categoria 
Serviços Financeiros” pela britânica Association 
of Corporate Cousel. Parabenizamos ao Eduardo 
por sua conquista e rogamos a Deus que continue 
abençoando sua vida profissional e pessoal.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados, 
fracos ou doentes em nossas orações: Cássia de 
Castor Luide, Mira Lemes, Marlene Caruso, Jahel 
e  José Valim, Arlinda Teixeira Rocha.

Aniversariantes da semana
Hoje David Salum Schirrmeister Segalla
 Maria da Glória Machado
 Juliana da Costa Vieira Ferreira 
11 Drew Martin
 Patrick Braun
 Antônio Carlos Gouveia Ventura de 
12 Jair de Carvalho Tueni 
 Miguel Vieira Ferreira de Camargo
 Lorenzo Henrique Costa Pellegrino
13 Paulo Cesar Gonçalves
 Isadora Caoduro
 Laide Ceragioli
14 Cynthia Bruder Aguiar Luz
 Alessandra Vieira dos Santos Abreu

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM 
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué Jr, 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo (Quarta-feira, 
13.06 - Arquimedes)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Petrilli e Everson
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Aderbal, Luiz Eduardo, Everson,  
João Baptista, Hothir e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, 
Márcio, Saulo e William (Quarta-feira, 20.06 - Celso)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: UMP IPVM

 Enzo Scapinelli Oliveira
 Silma Maria de Moura Coutinho
15 Rita de Jesus Araújo
 Henrique Ribeiro Fortes Rizzi
16 Maria de Fátima Pontes Silva
 Délio  Lima
 Polyana Leitão do Nascimento
 Maucha da Silva Roque Coelho

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



“E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros...” (Atos 14:23). 

 A Igreja Cristã desde os seus primórdios usou o sistema de elei-
ção daqueles que deveriam ser seus dirigentes ou condutores. Vemos tal 
fato em Atos dos Apóstolos, capítulo seis, quando se registra a eleição de 
oficiais para o exercício do diaconato e assistência aos membros da igreja 
e amparo aos necessitados e viúvas. Tal prática é, portanto, usual na vida 
da Igreja de Cristo. A manifestação da vontade humana pelo voto, crendo 
que Deus dirigirá o processo segundo Sua Vontade e para o bem da pró-
pria Igreja.
 Há grupos cristãos que não usam tal forma de diretriz para es-
tabelecimento de seus líderes ou dirigentes, mas preferem a indicação 
ou designação. Muitos tecem críticas ao sistema de eleição de oficiais na 
Igreja, dizendo que isso não passa de ação humana e que as coisas devem 
ser por “indicação divina” ou por “revelação do Espírito”. Ainda que tais 
possibilidades sejam aparentemente piedosas e espirituais, como se vai 
garantir que tais indicações são, de fato, divinas ou do Espírito Santo? 
Quem as julgará ou chancelará? Parece que serão os próprios homens, a 
menos que tenhamos alguma “voz divinal” a ser ouvida. 
 É privilégio da Igreja, na dependência de Deus pela oração, es-
colher (eleger) aqueles que hão de conduzir o Rebanho do Senhor. A ar-
bitrariedade humana ou imposição ditatorial não são compatíveis com 
os ensinos e prática da Igreja de Cristo em seu início, conforme visto nas 
páginas do Novo Testamento pelo testemunho dos apóstolos. 
 Continuemos a desfrutar deste privilégio (de eleger nossos pas-
tores), “redescoberto” e vivenciado pelo movimento da Reforma Religiosa 
do século XVI, pelo qual a Igreja (como Corpo) estabelece em sua lideran-
ça aqueles que ela julga dignos de assim fazer, e dos quais espera e exige 
fidelidade e zelo no trabalho em que foram investidos. Que votemos e 
elejamos, mais uma vez, o pastor a ser o condutor do rebanho reunido na 
Igreja Presbiteriana de Vila Mariana e do qual deverá “dar contas diante 
de Deus”. Ore. Consulte a Escritura. Vote e não faça, nem permita que se 
faça qualquer forma de tentativa de indução ou condução de sua manifes-
tação de vontade. Deus nos abençoe na escolha.
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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 Luiz 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


