
IPVMBoletim da 
Igreja Presbiteriana
de Vila Mariana

ANO LXXVI - DOMINGO 
21 | out.| 2018 | Nº 3808

GUIAME.COM.BR

CRISTÃOS NA 
INDONÉSIA



Acontece hoje
Escola Bíblica
Excelente oportunidade de conhecer mais a Pala-
vra de Deus e esclarecer algumas dúvidas. As aulas 
são iniciadas às 11:00 e terminam às 12:00. 

Almoço missionário
Após a Escola Bíblica Dominical teremos nos-
so tradicional almoço missionário! Nossa equipe 
venderá deliciosos kits para você levar para casa 
e desfrutar com sua família. Toda a renda arreca-
dada será revertida para os trabalhos missionários 
da IPVM. 

Aniversário
Nosso irmão Octávio Soares está completando 
hoje 90 anos de idade. Teremos no culto da manhã 
um momento de gratidão pela sua vida. Louvado 
seja o Senhor, que até aqui, tem sustentado a vida 
do irmão.

Maranatha, o pequeno começo – a história
O presbítero Elias, após mudar-se para São Paulo, 
logo se integrou à IPVM e passou a participar do 
coro. Percebeu a vocação musical da Igreja e falou 
ao presbítero Farid Abraão sobre um possível coro 
masculino. Resolveram, então, proceder à criação 
desse coro e, para tanto, começaram a fazer con-
vites a diversos irmãos e despertá-los para esse 
novo desafio. 

Com 12 componentes para esse início, já haviam 
conseguido pianista e regente na pessoa de Frede-
rico Mota (Fred) e resolveram iniciar os ensaios na 
casa do presbítero Farid, por lá dispor de piano. E 
assim foi. Após cinco ou seis ensaios, já havia um 
pequeno repertório e o coro contava com mais de 
vinte componentes. Com a primeira apresentação, 
em outubro de 2003, o coro recebeu várias ade-
sões e seguiu crescendo.

Uma bênção especial foi o coro ter conseguido a 
participação da excelente pianista e organista De-
nise Machado que deu suporte instrumental por 
um bom tempo. A seguir, Fred deixa a regência, 
e com a graça de Deus passou-se a contar com 
Oswaldo Sérgio Dias, que tem conduzido a parte 
musical do coro com grande competência.

Glória a Deus e bendito seja Seu Santo Nome. Que 
o Maranatha siga em seu propósito de louvar, ben-

dizer nosso Deus e conduzir os ouvintes ao mesmo 
propósito.

Hoje às 19:00 renderemos ação de graças a Deus por 
essa importante efeméride. O Coro agradece aos Pas-
tores e Oficiais que sempre nos apoiaram, bem como 
os membros da IPVM por seu carinho e participação. E 
a Deus, nosso Pai de amor, repetimos o Sl. 92.1: “Bom 
é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu 
Nome, ó Altíssimo”.

- Diretoria do Coro Maranatha

Participe
Reunião de oração
Junte-se a nós na intercessão por nossa igreja, pasto-
res, lideranças e irmãos, bem como por nosso País e 
eleições, nas terças-feiras às 12:00 no salão Isaac de 
Mesquita. 

SAF – Sociedade de Senhoras
• A SAF realizará o Bazar de Natal na tarde do dia 10 de 
novembro, um sábado. Reserve a data! A renda será re-
vertida para auxílio a missionários e demais trabalhos 
sociais ao longo do ano de 2019. 
• Doações: Solicitamos roupas, peças de artesanato, 
objetos decorativos, bijuterias, novos ou em ótimo es-
tado para serem vendidos nesse dia. Agradecemos sua 
colaboração. 
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem to-
das as terças-feiras às 13:00.
    *Precisamos de doações de roupas e sapatos mas-
culinos para crianças e adultos.
• Reunião de Oração: é realizada as quartas-feiras às 
15:00.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são realiza-
dos nas segundas às 14:30.

Estudo bíblico
Todas as quartas-feiras nos reunimos para louvar, orar 
e estudar a Palavra de Deus. Participe deste momento 
de edificação durante a semana. O estudo acontece às 
20:00 no salão social. 

UCP (Crianças)
No próximo sábado, a UCP, terá um evento superespe-
cial para os nossos pequeninos: O ACAMPADENTRO. 
A atividade terá início no dia 26 às 19:00 e terminará 
dia 27 às 10:00. Façam suas inscrições! Para mais in-
formações e dúvidas, falem com a Duda pelo whatsapp 



Ministério de Música 
Participe deste ministério. Você encontrará os ho-
rários dos ensaios na contracapa do boletim.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Venha nos ajudar! O Disquepaz é um trabalho vo-
luntário de aconselhamento pelo telefone, baseado 
na Palavra do Senhor. Temos horários disponíveis, 
fale com a Rosângela pelo telefone 99708- 3690.
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

Avisos
Cantata Deus conosco
O Coro, Orquestra e Grupo IPVM convidam toda a 
igreja a participar, no próximo domingo, dia 28, da 
apresentação da Cantata “Deus Conosco”. Será um 
momento de adoração, louvor e consagração, em 
comemoração aos 501 anos da reforma protestan-
te. Não perca essa oportunidade de evangelização: 
convide seus amigos e familiares! A Cantata será 
apresentada nos cultos matutino e vespertino.

Planejamento 2019
As diretorias eleitas já devem fazer seu plano de 
trabalho para 2019, pois no final de outubro haverá 
a Reunião de Agendamento.

Dia das Crianças “literário”
Em comemoração ao mês das crianças, a Junta 
Diaconal está divulgando e promovendo a venda 
de livros infantis da editora Mais Doce que o Mel, 
como forma de presentear as nossas crianças. Es-
tes livros, escritos pela nossa querida Alice Delage, 
têm o intuito de abençoar a vida dos pequeninos e 
seus lares. Esse material também é utilizado para 
a evangelização das crianças, projetos missionários 
e no ITACI. Venha conhecer e prestigiar o trabalho 
da Alice! Os livros estarão disponíveis ao lado do 
Cantinho Cultural neste domingo. 

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas 
do Catecismo Maior.
119. Quais são os pecados proibidos no quarto 
mandamento? Os pecados proibidos no quarto 
mandamento são: Toda omissão dos deveres exigi-
dos, toda realização descuidosa, negligente e sem 
proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação 
desse dia por ociosidade e por fazer aquilo que é 
em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras 

(11.997483976) ou com o Alê ( 11.976934237).
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ain-
da quando for velho, não se desviará dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
Participe de nossas programações que acontecem to-
dos os sábados, das 14:00 às 18:00. Teremos no pró-
ximo sábado, dia 27, o testemunho do Vitor Bacelar. 
Venha e traga seus amigos!

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as programa-
ções da mocidade! 

• 27/10: Encontro UMP
• 03/11: Não temos encontro (feriado de Finados)

Siga nossas redes sociais para não perder nenhuma 
novidade!
Facebook: @ipvmump
Instagram: @umpipvm
 
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: Sem. Arquimedes Oliveira
*Interessados entrar em contato: 98394-1444 

Geração de Ouro
No mês de novembro não teremos a reunião mensal, 
pois estaremos no nosso Almoço de Encerramento de 
atividades no final do ano.

Pequenos Grupos Familiares
É uma excelente oportunidade de crescer na graça de 
Deus e fortalecer o vínculo com os irmãos. Cada grupo 
conta com um casal atuando como facilitador. Partici-
pe! Os grupos são divididos da seguinte forma:
• Famílias sem filhos – Thales e Fernanda
• Famílias com crianças – Diác. Cleber e Kelen
• Famílias com adolescentes – Diác. Charles e Simone
• Famílias com jovens – Diác. Sergio e Marisa
• Famílias com jovens casados (dois grupos) – Gilberto 
e Nafum e Everardo e Laura
Para mais informações, procure pelo presbítero Amau-
ri Machado.



e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocu-
pações e recreios seculares. Êx 22.26; Ez 33.31, 32; Ml 
1.13; Am 8.5; Ez 23.38; Jr 17.27; Is 58.13, 14.

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.

Cultos na internet
Para os cultos ao vivo acesse o endereço: www.ipvm.
tv.br e para os cultos gravados acesse http://ipvm.org.
br/sermoes-e-mensagens/
 
Aplicativo IPVM 
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e conta-
tos, tenha acesso aos nossos sermões e vídeos, Bíblia 
(ARA), hinário (HNC), cultos ao vivo, e muito mais. Bai-
xe 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

Redes sociais
A IPVM está divulgando suas principais atividades tam-
bém no Instagram. Não deixe de curtir e acompanhar 
nossa página: https://www.instagram.com/ipvilama-
riana/ ou @ipvilamariana e no face: https://www.face-
book.com/ipvilamariana/

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Canti-
nho Cultural.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados e doentes 
em nossas orações: Hulda Ferreira Blaud, Marlene Caru-
so, Jahel Valim, Silas de Oliveira Baptista e Vera Machado. 
A sra. Mira Lemes pede oração por sua saúde.

Aniversariantes da semana

Hoje Paulo Hamilton Siqueira Junior
 Octávio Soares
 Vail de Rosis Júnior
 Gabriel Chiang Lourenço
 Júlia Alves Vampré
 Maíra Alves Ruiz Claudio
22 Hannah Fleitas Barbosa
 Gérson Galhardo
 Márcio Augusto L. Castro Bueno
 Thaís Papotti Moura
 Bernardo Benis Silva

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Missionário Jônatas Almeida
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Amauri, Eleusis, 
Everson, João Baptista, Hothir e Ruy Ferreira
LOUVOR MUSICAL: Coro Kids IPVM 
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, Márcio, 
Saulo e William (Quarta-feira, 24.10 – Palombarini)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Missionário Jônatas Almeida 
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Petrilli e João Baptista
LOUVOR MUSICAL: Orquestra e Coro IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonardo, 
Marcelo, Oflar Simões, Sérgio (Quarta-feira, 31.10 – 
Oflar)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Silas e Amauri
LOUVOR MUSICAL: Orquestra e Coro IPVM

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

 Mirian Placer de Almeida
23 Leandro Cótes
 José Diogo Valim
 Paulo Shun
 Pedro Rocha Monteiro de Lima
24 Ana Maria Garcia Carboni Carone
 Jin Hwa Lee (Lígia)
25 Guilherme do Val Sella
 Caio Lopes Aiello
 Gustavo Henrique Saab Araujo
26 Esther dos Santos
 Cristiano Affonso de Camargo
27 Ligia Barbosa Zduniak



 Aproveitando a presença de nosso missionário que atua na Indoné-
sia, seguem algumas informações básicas sobre aquele país. Temos lá uma 
Universidade Reformada (com Faculdade de Medicina, Engenharia, Direito, 
Pedagogia e outras) com 16 mil alunos e com firmeza de linha teológica re-
formada. O texto a seguir relata alguns aspectos e mostra a presença cristã, 
o crescimento, mas as dificuldades. 
 “Com cerca de 240 milhões de habitantes, a Indonésia é dominada 
pela religião islâmica. É conhecido como o maior país muçulmano do mundo, 
e não à toa, afinal 86% da população segue a religião islâmica.
 Nos anos que seguiram a sua independência, em 1945, a Indonésia 
se tornou conhecida como um modelo de democracia em um país muçulma-
no e era frequentemente apontado como um exemplo de tolerância em um 
país étnica e religiosamente diversificado.
 Apenas 10% da população da Indonésia é cristã, de acordo com da-
dos do censo de 2000, mas atualmente o número beira os 20%, sendo que 
um terço deles são católicos. 
 Apesar de a Constituição garantir a liberdade religiosa e haver até 
permissão para construção de igrejas e cursos cristãos no currículo, há um 
claro favorecimento aos muçulmanos.
 Na posição de país com a maior população islâmica do mundo, as 
autoridades se veem obrigadas a atender aos desejos das entidades e líde-
res islâmicos. Alguns desses líderes usam de meios legais para oprimir a 
Igreja. Isso fez com que várias congregações fossem fechadas.
 Há sete anos, as autoridades indonésias têm documentado a des-
truição de 200 igrejas, muitas delas incendiadas por radicais islâmicos. Re-
construir as igrejas também é praticamente impossível, porque os líderes 
locais impedem esse processo legalmente. Ore pela Indonésia!” 

Extraído do site cristão guiame.com.br
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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


