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Acontece hoje

Celebração da Eucaristia
Participemos no culto vespertino deste momento de 
entrega e renovação do seu compromisso com Deus. 

Escola Bíblica Dominical
Em virtude do feriado, hoje teremos uma aula em 
conjunto, no salão social, ministrada pelo pastor Ot-
niel. As aulas são iniciadas às 11:00.

Participe

Junta Diaconal
Nossos diáconos estão convocados para a reunião 
ordinária que ocorrerá amanhã, dia 06, a partir das 
19:30, no local de costume. Contamos com a pre-
sença de todos. 

Jejum e Oração 
Participe nesta terça-feira, juntamente com a igreja, 
deste tempo reservado para jejuar e orar.  O jejum 
será, pelo menos, até ao meio dia.

Seja um intercessor 
A reunião de oração acontece todas as terças-feiras 
às 12:00 no salão Isaac de Mesquita. 

SAF – sociedade de senhoras
Plenária: Reunião amanhã às 15:00. Compareçam!
Celeiro do Amor e Oficina de Costura: As atividades 
são iniciadas a partir das 13:00. 
A SAF está precisando de carrinho de bebê, roupi-
nhas e fraldas.
Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 
Coro Madrigal: Convidamos você que ama cantar. O 
madrigal é um coro feminino onde trabalhamos com 
leveza e muita alegria! Venha louvar conosco no coro, 
nosso ensaio acontece toda segunda-feira às 14:30.

Estudo bíblico 
Acontece às quartas-feiras às 20:00 na IPVM.

Berçário
A escala do berçário está bastante desfalcada. Elas 
precisam de mais berçaristas para ajudar. Dê um 
tempo do seu domingo para ajudar neste ministério 
que depende de você!  Quem tiver interesse e puder 
ajudar procure Rebeca Polli no próprio berçário.

UCP (crianças)
No próximo sábado nossa programação será com o 
Acampamento da Família no Recanto. Encontramos 
vocês lá.

UPA (adolescentes)
Participaremos no próximo fim de semana do Acam-
pamento da Família. Se você e sua família não se ins-
creveram ainda dá tempo. Confira os detalhes aqui no 
boletim na nota Acampamento da Família, fale com 
seus familiares e não fique de fora!

UMP (jovens)
Confira as programações da mocidade! 
11/11 - Encontro UMP (Série: Teologia Deformada)
18/11 - Não haverá encontro (feriado / casamento 
na IPVM)
Encontros aos sábados, às 18:30.

Pequenos Grupos de Jovens

(NOVO) Segundas-feiras às 20:00 (quinzenal)
Local: Casa do Estevam Machado *
Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci 
* Procure os líderes para informação através do 
e-mail: estevam.machado@gmail.com

Sextas-feiras às 20:00 (semanal)
Local: IPVM (1º andar do Isaac de Mesquita)
Líder: Léo Victor de Carvalho

Sábados às 17:00 (semanal)
Local: IPVM (Casa 40)
Líder: Débora Santos

GEA – Grupo de amizade
A próxima reunião está programada para o dia 11 às 
19:30. Teremos a participação do quarteto JADE e o 
pastor Paulo Delage como preletor.
Contamos com a participação de todos.

Geração de Ouro
Nosso último encontro deste ano será no dia 09 de 
dezembro, quando teremos um delicioso almoço de 
confraternização, reserve a data e adquira seu convite 
no Cantinho Cultural.

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



Avisos
Relatórios dos Ministérios
Todos os ministérios deverão encaminhar seus rela-
tórios e livro de Atas até, no máximo, dia 10 de no-
vembro para a apresentação na reunião do Conselho. 
Dados necessários: Diretoria para 2018, número de 
reuniões e número de integrantes este ano.

Novas Diretorias
Solicitamos que encaminhem os nomes para o e-mail 
secretaria@ipvm.org.br com urgência!

Ministério de Música
Conheça nosso trabalho e venha fazer parte deste 
ministério você também! Para os futuros cantores e 
cantoras: você não precisa ter experiência prévia, mas 
o único requisito é a vontade de louvar ao nosso Deus. 
Procure os regentes ou coralista ou instrumentista e 
participe conosco!

Convite
Concerto Comemorativo dos 500 anos da Reforma 
Protestante, com a participação do Grande Coral 
Evangélico de São Paulo (formado por vários coros 
da Igreja Presbiteriana de São Paulo), sob as regências 
de Lutero Rodrigues, Samuel Kerr e Dorotéa Kerr; e da 
Orquestra Criar e& Tocar, da AEB. Será na IP Jardim 
das Oliveiras, no dia 09 de novembro às 20:00.

Agradecimento
O Conselho Missionário agradece aos irmãos que 
colaboraram com o almoço, seja comprando ou aju-
dando a fazer. Que Deus continue abençoando a todos 
e informa que o valor arrecadado foi  R$ 6.054,00 que 
será utilizado em nossos campos missionários.

Mensagens em Áudio
Você pode adquirir os sermões que foram pregados 
na IPVM para ouvir ou presentear alguém. O estande 
fica montado no salão social e todas as mensagens 
podem ser encomendadas. 

Acampamento da Família
HOJE é o último dia para inscrição!! Acontecerá já no 
próximo final de semana, nos dias 10, 11 e 12 no Re-
canto. Receberemos como Preletor o Pr. Jairo Isac Ro-
drigues, pastor que atuou como missionário durante 
23 anos no Peru. Possui um direcionamento ministe-
rial voltado para famílias e entre outros cursos ele mi-
nistra o Curso para Casais: Matrimônio sobre a Rocha! 
O Tema do nosso Acampamento da Família será: “Os 
Desafios da Família na Contemporaneidade”. O valor 
será de R$120,00 por pessoa e crianças até 6 anos 
não pagam. O transporte é responsabilidade de cada 
família. Inscrições e mais informações ao lado do Can-
tinho Cultural.

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
69. Que é a comunhão em graça que os membros da 
Igreja invisível têm com Cristo?
A comunhão em graça que os membros da Igreja in-
visível têm com Cristo é a participação da virtude da 
sua mediação, na justificação, adoção, santificação 
e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele.
Rm 8.30; Ef 1.5; 1Co 1.30.

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.

Novo 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. 
Baixe 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.

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

Site IPVM
O novo site já está no ar. Lá você poderá encontrar 
os boletins, assistir o culto ao vivo, assistir sermões 
antigos e etc. 

Programação de aniversário: 75 anos

Novembro:
Hoje: Coro Maranatha - manhã
Dia 26: I. P. Unida de São Paulo com coro – manhã 

Dezembro:
Dia 03: SAF e Cantares. 

Pedidos de oração

Há fichas de pedidos de oração à disposição no “Can-
tinho Cultural”. 

Enfermos 
Augusto Rodrigues, Terezinha (mãe da Cleidi), Selma 
Maria Alves Paschoal, Doraci e Ivison (Avô e Pai da 
Marcela Iaia), Cássia de Castor Luide e Marisa Barros.



Aniversariantes da semana

Hoje André Alves Machado
 Elias de Sousa Fontes
 Mira da Silva Lemes
6 Cid Ragaini
 José Amâncio da Silva 
 Heloísa Garcia de Souza
 Alessandra Teisen Luz
 João Batista Paschoal
 Paulo Roberto de Abreu
 Rute Rodrigues Rezende
7 Eduardo de Moraes
 Gabrielly Paiva Fontes Damasceno
 Rogério da Hora Moreira
 Arthêmia  Nascimento Silva Santos
8 Dionísio Quintino de Abreu
 Andressa Galhardo Gasparelo
9 Sarah  Petriche Gomes
 Luiz Eduardo Penteado Machado
 Helena Machado Pretti
 Priscila de Paula Vieira Scherrer
 Cláudio Fernandes
10 Kelen de Castro Oliveira Martins
 Rilda Rodrigues da Rocha
 Jacqueline Cristian Reis Ferreira

Escalas

Hoje

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Fernando Abraão
Presbíteros: Angelo Claus e João Baptista
Louvor Musical: Coro Maranatha
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gustavo, 
Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Paulo Delage
Presbíteros: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, Elias, 
Eleusis, Everson, Hothir e Silas
Louvor Musical: Coro IPVM

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Wanderley e Hothir

Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo IPVM
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, J.Batista, 
L.Petrilli Fº, Palombarini eTeófilo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Paulo Delage
Presbíteros: Alexandre e Luiz Eduardo
Louvor Musical: Coro IPVM

ELEIÇÃO PASTORAL IPVM - Informativo No. 2

Cumprindo o cronograma anteriormente apresentado 
à IPVM, o Conselho se reuniu e definiu os critérios 
de indicação e de elegibilidade de pré candidatos à 
eleição, que são:
CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO
A forma e as premissas que devem ser seguidas pelos 
membros da IPVM para que a sua indicação de pré 
candidato seja considerada válida, são:
• Indicação por escrito segundo ficha disponibilizada 
na tesouraria da IPVM
• Para que um nome indicado seja considerado, basta 
que um (1) membro da IPVM o indique 
• O contato com o pastor indicado ficará a cargo da 
comissão
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Serão considerados como pré candidatos os pastores 
que satisfizerem os critérios a seguir discriminados:
• Ser pastor da IPB.
• Dedicação única e exclusiva para a IPVM. 
•Experiência bem sucedida como pastor titular da IPB.
• Casado.
NOTAS:
• Os pré candidatos que atenderem os critérios acima 
serão avaliados pelo conselho podendo ser aprovados 
ou não.
• O conselho fará contato com os nomes aprovados 
nessa 1ª avaliação inquirindo-os se desejam, ou não, 
participar do processo eleitoral.
• O pré-candidato que aceitar concorrer deverá co-
municar sua igreja atual que participará do processo 
eleitoral.  

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



O problema da ingenuidade
“O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos”. 

Pv 14.15

Simplicidade é algo muito bom, é uma resposta coerente e bíblica em nosso 
contexto consumista. Contudo a palavra simples no versículo acima é Pethi, que 
possui relação muito estreita com tolice, ingenuidade, falta de entendimento. O 
ingênuo pode ser gênio, mas se não estiver atento aos detalhes passa-se por 
tolo. É o exemplo do inventor da televisão, Philo T. Farnsworth, que nunca re-
cebeu um centavo por sua criação, prometido pela empresa de eletrônicos que 
mais lucrou com sua criação.

Salomão chama de ingênuo aquele que não reflete sobre uma questão antes 
de escolher como agir. Abaixo estão algumas características que contaminam 
as decisões:

Simplificação: Decisões importantes nunca são simples, sempre existem fa-
tores importantes e complexos que precisam ser levados em consideração.

Presunção: Tudo muda cada minuto e presumir que amanhã teremos as 
mesmas oportunidades de condições de hoje é uma associação de ingenuidade 
com tolice.

Pressa: Que inviabiliza o efeito do tempo em emoções voláteis e impulsivas.
Não seja ingênuo, a maioria das pessoas não entra de cabeça em uma situ-

ação antiética ou ilegal, geralmente são alertadas, e são corrompidas paulati-
namente. Alguns até percebem os sinais de alerta, mas escolhem o erro como 
ir a uma festa, beber algo alcoólico e dirigir, ou usar drogas, ou trair o cônjuge, 
entre outras coisas.

Diante disso, não negue sua possível ingenuidade, busque conselhos, es-
colha seus amigos e parceiros com muita sabedoria, pois “Quem anda com os 
sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau.” Pv. 13.20

Rv. Gustavo Bacha
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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito 
bem vindo. Para o seu melhor proveito durante 
o culto, oferecemos um culto direcionado para 
crianças e berçário no mesmo horário que o 
nosso.  Em nossa Escola Bíblica Dominical pre-
paramos uma classe especial para você. Nossos 
diáconos poderão encaminhá-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: hon-
rar e servir a Deus e, na Sua dependência, al-
cançar pessoas com o Evangelho de Cristo, 
acolhendo-as com amor, na família dos que 
crêem, ajudando-as a serem frutíferas e ma-
duras e equipando-as para o serviço de acordo 
com os princípios bíblicos.

Conheça nossas atividades

dom 9h15 Culto matutino
11h EBD
16h30 Ensaio Coro IPVM 
17h Ensaio Coro IPVM Kids 
19h Culto vespertino

seg 14h Ensaio do Madrigal SAF
20h Ensaio da Orquestra

ter 12h Reunião de oração 
13h Encontros da SAF 
20h Ensaio do Coro Masculi- 
 no  Maranatha
20h Ensaio do Coro Feminino  
 Cantares

qua 20h Estudo Bíblico

qui 20h Ensaio do Coro IPVM

sex 19h30 Futebol

sáb 10h UCP [crianças]
14h UPA [adolescentes]
18h30 UMP [jovens]

BEM-VINDOS

Nossos pastores
pastor efetivo Rev. Paulo Audebert Delage
pastores auxíliares 
Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
Rev. Otniel Tavares Barbosa
pastores eméritos
Rev. Pércio Gomes de Deus
Rev. Eudes Coelho Silva

Nossos projetos de plantação 
de igrejas

Suarão/SP - Rua Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho, 
2880 - Itanhaém - (13) 3426-8958
Itapeva/ MG - Rua Assis Monteiro, 210 - Centro
(35)3434-2324
Envira-Amazonas - parceria IPM

Nossos missionários

Conselho Missionário da IPVM
Novos Campos - Rev Mariano Alves-PE
Rumo Sertão - Rev Marcos Severo-RN / CE
Pastor Abelardo - Nossa Missão
Pastor Alcedir Sentalin - Amazonas
Pastor Janio Ceritelli - Espanha
Missionária Mariana Lima - Cruzada Estudantil - sp
Miss. Danilo Soares e Joelma - Guiné Bissau
Miss ’X’ - País Asiático

Pastor Josue Yupang - Ayacucho- Peru
Missionário Neri Aiala - Aldeia de Porto Lindo - ms
Pastor Wildo - Projeto Vida
Pastor Ronaldo F. André- Constância - Romênia
Missionária Elinalda dos Santos - Santa Rita - Paraguai
Pastor Paulo Sícoli Filho - Anduze – França
Pastor Cláudio Gonçalves - Nova Zelândia
Capelania - Jenny Lilia Costivelli Cazaroli de Andrade 


