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ACONTECE HOJE
EMERÊNCIA DO PR. PAULO DELAGE
No decorrer do culto matutino, participaremos da 
cerimônia de emerência do nosso querido pastor 
Paulo Delage.  

EBD 2019
Venha crescer no entendimento da Palavra do Se-
nhor. As aulas começam às 11h e para os nossos 
visitantes temos uma classe especial para vocês. 

PARTICIPE
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Terça-feira, das 12h às 13h é tempo de oração 
aqui na IPVM. Seja um intercessor conosco. “...
orem uns pelos outros...” (Tg 5:16). 

ESTUDO BÍBLICO
Às quartas-feiras, temos um tempo de louvor a 
Deus, estudo da Palavra e oração. Venha interce-
der e fortalecer-se para os desafios da semana. O 
culto é realizado às 20h.

SAF (SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA)
• Reunião Departamental Festival do “Dia  
da Mulher” – será na próxima quarta-feira, dia 27 
às 15h. 
• Oficina de Costura e Celeiro do amor - Aconte-
cem todas as terças-feiras, às 13h. 
• Doações Urgentes - para o “celeiro do amor”
- artigos de limpeza, cama e banho, roupas e cal-
çados (adulto e infantil para ambos os sexos) para 
atender situações emergências dos desabrigados.
-campanha material escolar para Ig. Pb do Jardim 
Apurá – projeto Educação
- campanha de lãs para a confecção de gorros  
e xales.
• Madrigal - Faça parte deste coro feminino. O 
ensaio acontece toda segunda-feira, às 14h30. 
• Plenária - Acontecerá no dia 01/04 às 15h. 

UCP (CRIANÇAS)
Nossos encontros acontecem todos os sábados 
das 10h às 12h. Todas as crianças até 12 anos es-
tão convidadas. Pais tragam seus filhos, vamos 
juntos aprender sobre o amor de Jesus! Até lá!  
Para contatos, falar com a Duda e Alê (WhatsApp  
– 11-99748-3976).

UPA (ADOLESCENTES)
Atenção Galera! Atividade especial no próximo 
sábado, dia 30: Uma divertida tarde de ginca-
nas preparada por alguns de nossos jovens da 
UMP! Convide seus amigos e venha aproveitar 
a quadra de nossa igreja! Mais informações com 
os coordenadores Marcio e Gisele (WhatsApp 
99947-3028).

UMP (JOVENS)
Encontros aos sábados, às 18h30. Confira nossas 
programações:
30/03: Encontro da UMP
06/04: Encontro da UMP
Siga as nossas redes sociais! Facebook: @ipv-
mump e Instagram: @umpipvm
 
ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO | 
INSCRIÇÕES ABERTAS!
Ministério que visa abençoar casais e famílias, 
promovendo um encontro verdadeiro com Cristo 
e edificando os que já são da família da fé. Todos 
os casais são bem-vindos, independentemente 
do tempo que estão juntos e quão harmoniosa 
está a sua união.
   
Próximo ECC IPVM:
- Data: 06 e 07.04.19. 
- Inscrições: Estão abertas de 27.01 a 24.03 e, as 
fichas podem ser solicitadas para:
Eloiza do Lincoln: (11) 99383-1460; e-mail: 
rochasposito@gmail.com 
Aderbal da Nathalia: (11) 95025 5507; e-mail:  
aderbal.andrada@uol.com.br

Reunião da equipe do ECC IPVM
Amanhã, dia 25, teremos a reunião às 20h30, na 
IPVM no salão Isaac de Mesquita. O casal que já 
fez  qualquer ECC é nosso convidado para parti-
cipar da equipe. Inscrições da equipe com:
• Renato da Angela: fone 94714-1218; e-mail: re-
natojesusvasconcellos@gmail.com
• Aderbal da Nathalia: fone 95025 5507; e-mail: 
aderbal.andrada@uol.com.br

PEQUENOS GRUPOS (PG)
• Segundas-feiras, às 20h (quinzenal).
Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci
Local: Casa do Estevam Machado
*Mais informações através do e-mail: 
estevam.machado@gmail.com



SÍMBOLOS DE FÉ – PERGUNTAS DO CATE-
CISMO MAIOR
145. Quais são os pecados proibidos no nono 
mandamento?
Os pecados proibidos no nono mandamento 
são: tudo quando prejudica a verdade e a boa 
reputação de nosso próximo, bem assim a nos-
sa, especialmente em julgamento público, o 
testemunho falso, subornar testemunhas fal-
sas; aparecer e pleitear cientemente a favor de 
uma causa má; resistir e calcar à força a verda-
de, dar sentença injusta, chamar o mau, bom e 
o bom, mau; recompensar os maus segundo a 
obra dos justos e os justos segundo a obra dos 
maus; falsificar firmas, suprir a verdade e silen-
ciar indevidamente em uma causa justa; man-
ter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama 
a repreensão de nossa parte, ou denunciar ou-
trem, falar a verdade inoportunamente, ou com 
malícia, para um fim errôneo; pervertê-la em 
sentido falso, ou proferi-la duvidosa e equivo-
cadamente, para prejuízo da verdade ou da jus-
tiça; falar inverdades; mentir, caluniar, maldizer, 
depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vili-
pendiar, censurar temerária e asperamente ou 
com parcialidade, interpretar de maneira má as 
intenções, palavras e atos de outrem, adular e 
vangloriar, elogiar ou depreciar demasiadamen-
te a nós mesmos ou a outros, em pensamentos 
ou palavras; negar os dons e as graças de Deus; 
agravar as faltas menores; encobrir, desculpar 
e atenuar os pecados quando chamados a uma 
confissão franca; descobrir desnecessariamen-
te as fraquezas de outrem e levantar boatos 
falsos; receber e acreditar em rumores maus 
e tapar os ouvidos a uma defesa justa; suspei-
tar mau; invejar ou sentir tristeza pelo crédito 
merecido de alguém; esforçar-se ou desejar o 
prejuízo de alguém; regozijar-se na desgraça ou 
na infâmia de alguém; a inveja ou tristeza pelo 
crédito merecido de outros; prejudicar; o des-
prezo escarnecedor; a admiração excessiva de 
outrem; a quebra de promessas legítimas; a ne-
gligência daquelas coisas que são de boa fama; 
praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem 
má fama, ou não impedir, em outras pessoas, 
tais coisas, até onde pudermos.
Lc 3.14; Lv 19.15; Pv 19.5; At 6.13; Jr 9.3; Pv 17.15; 
Is 5.23; 1Rs 21.8; Lv 5.1; Lv 19.17; Is 59.4; Pv 
29.11; 1Sm 22.9, 10; Sl 56.5; Gn 3.5; Is 59.13; Cl 
3.9; Sl 50.20; Sl 15.3; Tg 4.11; Lv 19.16; Rm 1.29; 

• Quintas-feiras, às 20h (semanal).
Líder: Leo Victor de Carvalho
Local: Casa 40 (IPVM)

• Sábados, às 18h (quinzenal).
Líder: Sem. Arquimedes Oliveira
Local: Sempre na casa de um dos participantes. 
Por isso, entre em contato para saber onde será a 
próxima reunião. *Interessados entrar em conta-
to: (11) 98394-1444 

GERAÇÃO DE OURO
Atenção!!! Hoje é o último dia para comprar o 
convite já que nossa programação será sába-
do que vem (dia 30). Nosso encontro “Entoar” 
começará às 15h e aguardamos por você para 
cantar conosco várias músicas evangélicas que 
marcaram época. Em seguida saborearemos um 
delicioso lanche. Quem ainda não conhece nos-
sas programações esta será uma ótima oportu-
nidade para conhecer. Convite à venda no Canti-
nho Cultural.

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Participe deste ministério! Procure os regentes 
e venha louvar conosco. Horários dos ensaios na 
contracapa do boletim.

DISQUE PAZ – ACONSELHAMENTO IPVM
Participe deste ministério fundamental para os 
que precisam de uma palavra de fé e amor.
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

ACAMPAMENTOS DA IPVM
Invista neste ministério! Se você puder ajudar pro-
cure o presb. Ruy e Alexandre para orientações, e 
faça a sua contribuição diretamente na tesouraria.

AVISOS
CURSO DE “WHATS APP” 
Vamos entender como funciona? O curso será 
para Android e IOS no dia 13/04 das 14h às 15h40, 
distribuídos da seguinte forma:
- Das 14h às 14h30: curso básico de tudo.
- Das 14h30 às 15h40: curso regular.
Desta forma quem já tem um pouco de conheci-
mento pode vir mais tarde. Interessados devem 
fazer sua inscrição com o Dc. Everardo.



Is 28.22; 1Co 6.10; Mt 7.1; Tg 2.13; Jo 7.24; Rm 3.8; Sl 
12.2, 3; 2Tm 3.2; Lc 18.11; Is 29.20, 21; Gn 3.12, 13; Pv 
25.9; Êx 23.1; Jr 20.10; At 7.57; 1Co 13.4, 5; Mt 21.15; 
Dn 6.3, 4; Jr 48.27; Mt 27.28; 1Co 3.21; Rm 1.31; 2Sm 
12.14; Fp 3.18, 19.

VOCÊ TEM PASTOR
Nossos pastores estão à disposição para conversar 
com os irmãos, caso necessitem de aconselhamen-
to, uma conversa sobre alguma matéria de natureza 
teológica, uma visita, um atendimento aos enfer-
mos (hospitalizado ou não). Entre em contato com 
a secretaria da IPVM para que possamos ajudá-lo 
naquilo que você necessita. 

REDES SOCIAIS
Acompanhe, curta e compartilhe nosso Instagram 
e Facebook com seus amigos e familiares os nossos 
canais. Tanto no Instagram como no Facebook, pro-
cure por ipvilamariana. 

MENSAGENS EM ÁUDIO
Você pode adquirir os sermões que foram pregados 
na IPVM no estande que fica montado no salão social.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Can-
tinho Cultural.

ENFERMOS
Oremos por nossos irmãos acamados e doentes 
(e seus familiares): Marlene Caruso, Alfredo Tocci, 
Cora Lima e Zoraide Volpe. 

ANIVERSARIANTES

Hoje Ariela Silvério Rodrigues
 Ilona Maria Christinan Blanes 
 Renata Costivelle Barros
 Amauri Machado
 Paula Castilho C. Ribeiro de Deus
25 Abilio Ribeiro Coelho
 Cinira Carvalho de Mello
 Jaqueline Ferreira Cossani
 Maria Francisca Zduniak
 Therezinha Soares André
 Flávia Ferraz de Campos
 Thaís Cíntia Cárnio
 Arthur Hurtado
26 Sofia Sícoli Machado
 Ruth Satiko Takase

ESCALAS
HOJE  
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Amauri e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Leo-
nardo, Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-
-feira, 27.03 – Leonardo Vilela)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Marcelo Gomes
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Hothir
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO    
CULTO DA MANHÃ – 9h15
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Antoun, Arquimedes, Edilson, Leo-
nardo, Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-
-feira, 03.04 – Lucas)

CULTO DA NOITE – 19h
PREGADOR: Rev. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Eleusis e Silas
LOUVOR MUSICAL: UPA 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

 Rita Aparecida Heckert
27 Flávio Vampré de Castro Ferreira
 Gabriel Petriche Gomes
 Márcia Angélica Palombarini
 Cacilda Pereira de Andrade
28 Sirlei Fleming de Sá F. de Bragança
 Miguel Luiz Arci Machado
 Lais Martins Alves Rafael Lima
29 Daniel A. Vianna Amorim
 Sidnéia de Oliveira Fratus
 Daisy Mariane Vaz de Lima
 Ana Luisa Munhoz Mastromauro
30 Cecilia Abreu E Souza
 Lucila Pasqualucci Calçada



 Um poeta disse que “Quando há dor na hora de se ir embora, é 
porque valeu a pena ter ficado”. É isso que sentimos na despedida do nos-
so amado pastor Paulo. Todos sabemos que não foram anos fáceis, mas 
certamente foram anos que valeram a pena. Há 12 anos, a IPVM precisava 
de apoio para se reerguer e continuar caminhando com firmeza, aprove ao 
Senhor Deus escolher o Rev. Paulo para essa missão. Hoje, diante de uma 
igreja forte, viva e relevante, entendemos que realmente a vontade de Deus 
é boa e perfeita, pois aquela missão foi cumprida.
 Missão cumprida não sem muitos custos. Reconhecemos que o 
ser pastor é conseguir, em Deus, forças para abençoar os outros mesmo 
quando o próprio coração chora. Sabemos que ser pastor é ser elogiado de 
menos com o passar dos anos e criticado demais. Ser pastor é saber liderar 
a si mesmo, antes de liderar outros. É não entregar a sua mensagem, mas a 
de Deus. Reconhecemos que em todos esses desafios – e em muitos outros 
– o pastor Paulo teve, com a graça de Deus, êxito em seu ministério na IP 
Vila Mariana.
 Não poderíamos deixar de reconhecer e agradecer profundamente 
o auxílio, o serviço e a comunhão da Dona Alice, esposa do Rev. Paulo. O 
suporte e o amor devotado ao ministério do seu marido e à nossa igreja são 
marcas da vida dessa querida irmã e serva de Deus. Aprendemos com a 
Dona Alice que estatura física não tem nada tem a ver com estatura moral 
e espiritual. Fomos edificados com o seu testemunho de vida respeitável, o 
seu jeito meigo, gentil e amoroso. Sua postura encorajadora, sempre dis-
posta a servir com seus dons e talentos, com todos aqueles desenhos ma-
ravilhosos e as histórias edificantes para as crianças.
 Portanto, Rev. Paulo e Dona Alice, apesar da nossa tristeza de não 
tê-los mais em nosso convívio diário, transborda o nosso coração de alegria 
por sabermos que os frutos que hoje colhemos foram cultivados por vocês 
em 12 anos de serviço. As marcas dos ministérios de vocês ficarão para 
sempre gravados em nossas vidas. Muito Obrigado!
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AMIGO VISITANTE!

Que bom que você está conosco! Seja muito bem-
-vindo. Em nossa Escola Bíblica Dominical prepara-
mos uma classe especial para você. Nossos diáconos 
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 fa-
mília dos que crêem, ajudando-as a serem frutíferas 
e maduras e equipando-as para o serviço de acordo 
com os princípios bíblicos.

NOSSOS PASTORES

PASTOR EFETIVO

Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
PASTORES AUXILIARES

Rev. Marcelo Gomes
Rev. Otniel Tavares Barbosa
PASTOR COLABORADOR

Rev. Claudio Roberto Cardozo
PASTORES EMÉRITOS

Rev. Eudes Coelho Silva
Rev. Paulo Audebert Delage
SEMINARISTAS

Arquimedes Oliveira e 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
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

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
19h30

12h
13h
19h 
19h

20h

19h

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)

BEM-VINDOS

DÍZIMOS 
E OFERTAS

IGREJA PRESBITERIANA DE VILA MARIANA
CNPJ: 43.034.297/0001-19

ITAU
Agência: 0081
Conta Corrente: 22.130-1

BRADESCO
Agência: 108-2
Conta Corrente: 37.243-9


