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Acontece hoje

Boas-vindas
Ainda como parte das comemorações do aniversário 
da IPVM, temos o privilégio de receber o pastor da 
IP Unida, rev. Célio Gomes de Azevedo que se faz 
acompanhado do coro da Igreja Unida. É uma alegria 
recebê-los e desejamos que este seja um momento 
de comunhão e confraternização dos filhos de Deus.

Escola Bíblica Dominical
Hoje as classes seguirão com os cursos normais a 
partir das 11:00.

Participe

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

SAF – sociedade de senhoras
Celeiro do Amor e Oficina de Costura: As atividades 
são iniciadas a partir das 13:00. 
Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 

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

UCP (crianças)
Nossa festa de encerramento será muito boa e junto 
com o Coro Kids. Participem conosco no próximo dia 
02, aqui na IPVM às 10:00. Vamos agradecer juntos 
pelo ano de 2017!

UPA (adolescentes)
Encerramos ontem nossas atividades do ano com 
muita comunhão e um delicioso almoço na casa dos 
nossos Coordenadores Marco e Cris Caruso. Dese-
jamos a todos um excelente fim de ano, férias e uma 
excelente Temporada de Verão em nosso Recanto!

UMP (jovens)
Confira as programações da mocidade! 
02/12: série: Teologia Deformada - Rev. Gustavo Ba-
cha.
09/12: Série: Teologia Deformada - Sem. Bruno Luiz.                                                   
*Encerramento das atividades de 2017.

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

Geração de Ouro
Os convites já estão a venda! No dia 09 de dezembro 
às 12:00, realizaremos o 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 por 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

Recepção de membros
Na última reunião do Conselho transcorrida no dia 21 
pp, foram recebidos como membros comungantes: 
por Carta de transferência: Zélio Guimarães Couti-
nho e sua filha Érica Vieira Coutinho, oriundos da Ig. 
Presb. Jardim de Oração (Santos); e por Restauração 
a pedido, Amanda Duque Folhadella Gonçalves. Ale-
gramo-nos com a chegada de todos e desejamos que 
o Senhor os abençoe neste período conosco.

Cada Dia de Natal
Já está disponível para toda a igreja o Devocional 
“Cada dia de Natal”, lembrando que este material é 
de evangelização, portanto, solicitamos aos membros 
que forem distribuí-los que presenteiem os amigos 
e vizinhos que ainda carecem conhecer o amor de 
Deus e Seu plano de salvação. Você pode levar alguns 
exemplares, no máximo 20 por semana, retirando-os 
na tesouraria. É gratuito!



Programação Especial de Natal dos coros
Dia 03: Coro IPVM Kids  às 19:00.
Dia 10: Coro Feminino Cantares às 9:00.

Coro Masculino- às 19:00.
Dia 17: Coro IPVM às 9:00 e 19:00.

500 anos da Reforma Protestante
Convidamos os irmãos para participarem da Semana 
da Cultura Gospel nos dias 27/11 a 02/12. Abertura dia 
27 às 19h30 no Plenário Juscelino Kubitscheck. Mais 
informações no mural de avisos.

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. 

No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
72. Que é a fé justificadora? A fé justificadora é a que 
salva. É operada pelo Espírito e pela Palavra de Deus 
no coração do pecador que, sendo por eles convencido 
do seu pecado e miséria e da sua incapacidade, e das 
demais criaturas, para o restaurar desse estado, não 
somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, 
mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que 
lhe são oferecidos no Evangelho, para o perdão de pe-
cados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada 
justa diante de Deus para a salvação.
Hb 10.39; 1Co 12.3, 9; Rm 10.14, 17; Jo 16.8-9; At 
16.30; Ef 1.13; Ef 10.43; Fl 3.9; At 15.11.

Temporada de Verão 2018
As inscrições são feitas no site do Recanto (www.
recantopresbiteriano.com.br) via PagSeguro, ou logo 
após os cultos, ao lado do Cantinho Cultural. 
O tema dessa Temporada será “Esperança”.
Turma P  (crianças de 5 a 8 anos): 10 a 13 de janeiro. 
Turma M (crianças de 9 a 12 anos): 14 a 20 de janeiro. 
Turma G (adolescentes de 13 a 17 anos): 21 a 27 de 
janeiro.

Adote um acampante
Algumas famílias das crianças e adolescentes têm 
dificuldade de pagar integralmente sua inscrição, se 
você puder ajudar doe uma bolsa total ou parcial. Pro-
cure os presbíteros Ruy e Alexandre na tesouraria.

Agradecimento
A partir deste domingo nossa igreja está com uma 
linda decoração natalina realizada pelo Rodrigo Volpe. 

Agradecemos sua dedicação e parabenizamos o seu 
bom gosto na ornamentação do templo e salões.

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.

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

Dezembro:
Dia 03: SAF e Cantares - manhã

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, Ivison (Pai da Marcela Iaia), 
Cássia de Castor Luide, Marisa Barros e Ricardo ( es-
poso da Neusa Fraga).

Aniversariantes da semana

Hoje Eliane Cristina Reis Buzzi
27 Célia Vampre de Castro Ferreira
 Teófilo Temerloglou



 Raphael Franklin
28 Daniela Ispirian Mir Gelamo
 Fernando Osis Recchia
29 Zoraide Camilo Volpe
 Rui Eduardo de Azevedo 
30 Solemar Soares
 Amós Moreira Ramos
 Bernadete Alves Rodrigues Cintra
1/12 Ana Paula Soares Lopes
 Patrícia Helena Romero Henriquez
2 Carmen Sylvia Mattos Valim

Escalas
Hoje

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Célio Gomes de Azevedo
Presbíteros: Eleusis e Silas
Louvor Musical: Coro da IP. Unida
Diáconos: Oflar Fº, Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Gerson, Leonardo, Marcelo e Sérgio

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Petrilli e Elias
Louvor Musical: Coro IPVM e Grupo de Louvor

Próximo domingo 

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Jader Borges
Presbíteros: Angelo Claus e Luiz Eduardo
Louvor Musical: Coro Cantares
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gustavo, 
Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Aderbal, Alexandre, Amaury, Eleusis, 
Everson, Hothir, Ruy Ferreira e Wanderley 
Louvor Musical: Cantata Coro IPVM Kids  

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

anotações



República e Igualdades
SOCORRO!!!

“Socorro, Senhor! porque já não há homens piedosos [...]” (Salmo 12:1)

Este clamor pleno de angústia e agonia de alma bem poderia estar nos lá-
bios de qualquer um de nós, diante do quadro vivenciado em nossos dias. Claro 
que as realidades que nos cercam e que têm seu caráter destrutivo e dilapida-
dor das estruturas de valores e ideais mais elevados, não são fenômeno apenas 
de nossos dias, haja vista o fato de o salmista já bradar por socorro devido 
à falta de pessoas piedosas naquele contexto. Mas, minha pergunta é: o que 
posso fazer para calar ou, pelo menos, diminuir em muito esta exclamação de 
aflição e pedido de socorro devido à impiedade reinante? O salmista nos dá al-
gumas indicações:
a)Falar Honesto: v.2
Trata-se de credibilidade no seu falar. Veja que a queixa é de falsidade, bajula-
ção e fingimento. É lamentável que as pessoas estejam deixando de honrar o 
que falam, deixando de cumprir o que prometem. O empenho da palavra é algo 
sem valor algum e quando figuras de destaque (sobretudo políticos) falam ou 
prometem, não existe a menor credibilidade em relação ao que disseram. Este 
exemplo tem se alastrado mais e mais. Resgatar a piedade envolve honestidade 
no falar, credibilidade na palavra empenhada.
b)Combater a injustiça: v.5
Implica em integridade no agir. Opressão e injustiça aos necessitados, aos ca-
rentes, aos debilitados e aos desvalidos são inaceitáveis. Não se trata de uma 
questão de benesses ou favorecimentos a pessoas que optam e preferem viver 
na pobreza à custa do Estado. Não é premiar a indolência, a preguiça e a margi-
nalidade. Mas, trata-se de atender as demandas do Senhor em relação aos que 
são explorados e oprimidos pelos poderosos e exploradores. Não podemos ser 
como eles e nem consentir que assim façam. Nossa justiça tem que ser como 
a de Deus.
c)Exaltar a pureza: v.8
Envolve santidade no viver. A vileza é exaltada e o descaramento enaltecido. Va-
lores morais de pureza e santidade são vistos como discurso retrogrado, ultra-
passado, reacionário, castrador, preconceituoso. Sentimo-nos acuados e quase 
pedimos desculpas por buscarmos ser puros e santos. Tais posturas são vistas 
como anacrônicas, esdrúxulas e inadequadas. A vileza e a perversão são ele-
vadas, exaltadas e reverenciadas na medida em que a pureza e santidade são 
escarnecidas.

Faça cessar o clamor angustiado por socorro devido a escassez ou ausência 
de pessoas piedosas. Levante-se, apresente-se e quebre tal clamor, vivendo 
como nos é requerido de modo “piedoso, sensato e justo” (Tito 2:12).

Rv. Paulo Audebert Delage
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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 


