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Acontece hoje

Cantatas
Continuando com as programações natalinas, hoje 
pela manhã seremos conduzidos na mensagem mu-
sical pelo Coro feminino Cantares, e mais à noite, o 
Coro Masculino Maranatha nos conduzirá na adora-
ção por meio da música, louvando o nascimento do 
nosso Senhor Jesus Cristo e a confirmação da profe-
cia da vinda do nosso Senhor e Salvador anunciada 
nas Escrituras Sagradas.

Batismo e Profissão de Fé
No transcorrer do culto matutino haverá a cerimônia 
de batismo e profissão de fé, dos alunos que cursa-
ram a classe de catecúmenos. Deus seja louvado pela 
vida de cada novo membro!

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

Participe

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

SAF – sociedade de senhoras
Reunião de Oração: às quartas- feiras às 15:00. 

Estudo bíblico 
Às quartas-feiras, às 20:00 temos um tempo de lou-
vor a Deus, estudo da Palavra e oração. 

UCP (crianças) e UPA (adolescentes)
Encerraram suas atividades deste ano. Os coorde-
nadores desejam a todos um excelente fim de ano, 
férias e uma excelente Temporada de Verão em nosso 
Recanto. 

UMP (jovens)
As atividades foram encerradas no sábado passado, 
retornando a programação em fevereiro de 2018.

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

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

Reunião do Conselho
Os presbíteros da IPVM estão convocados para a 
Reunião de Orçamento nesta terça-feira, dia 12 às 
20:00.

Junta Diaconal
1) A Reunião Ordinária está marcada para a amanhã, 
dia 11, às 19:30. Os diáconos em exercício estão con-
vocados.
2) A Junta Diaconal informa que o total arrecadado 
no culto de Ação de Graças foi 263 kg que serão des-
tinados à Casa do Aconchego e Abrigo Nosso Lar e 
agradecem aos que colaboraram.

Ide por todo mundo e pregai o evangelho.
Os pastores e o Conselho da Igreja parabenizam o 
Pb. Elias Coutinho N. Papotti pela conclusão do seu 
curso no seminário na semana passada e rogam as 
bênçãos do Senhor sobre sua vida e seu ministério. 
Segue abaixo uma mensagem do Pb. Elias a igreja:

“Pela graça de Deus concluí o Bacharelado no Semi-
nário Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição e 
o Senhor mesmo me designou para assumir o pas-
torado da Igreja Presbiteriana Betel de Guarapuava, 
no Paraná, na qual deverei ser ordenado Ministro do 
Evangelho, cumpridas as estipulações da IPB para 



este fim. Assim nessa semana estamos nos mudando 
para aquela cidade. Sou grato a Deus por permitir-
me, aos 66 anos, começar uma nova fase, e todo o 
meu desejo é ser um ministro do Evangelho segundo 
o coração de Deus. Sou grato à IPVM, aos Pastores, 
ao Conselho pelo apoio, incentivo e carinho a mim 
demonstrados de muitas maneiras. Que o Senhor con-
tinue abençoando a IPVM, Igreja do Senhor! Nosso 
novo endereço é: Rua Afonso Alves Camargo 940 
Bairro Santana - Guarapuava Paraná – CEP: 85070-
200 e telefone: (11) 986128291
Com amor,
Elias e Suzana”

Programação Especial de Natal dos coros
Hoje:   Coro Feminino Cantares às 9:15.

Coro Masculino Maranatha- às 19:00.
Dia 17: Coro IPVM às 9:15 e 19:00.

Agradecemos os lindos momentos vivenciados na 
Cantata do Coro IPVM kid’s. Parabéns “criançada”, 
vocês arrasaram cantando.

Agenda do Natal e Ano Novo
Dia 24: culto normal às 9:15 e às 19:00 e EBD
Dia 31: Culto normal às 9:15 e EBD

Culto de Vigília às 23:00

Herança do Senhor
No dia 03 pp. nasceu o primogênito da família Volpe 
Martins. Filho do Flávio e Ana Lúcia e neto dos avós 
mais que corujas: Beth e Emenegildo Martins e Zo-
raide e Savino Volpe, o pequeno Rafael Volpe Martins, 
nasceu lindo e forte pela Graça de Deus. A IPVM para-
beniza aos pais e avós, e deseja as mais ricas bênçãos 
sobre esta vida. Deus seja louvado!

Férias pastorais
Rev. Otniel estará ausente por 12 dias em gozo de 
suas férias, desde o dia 06 de dezembro, retornando 
ao trabalho no dia 18. Desejamos um bom descanso 
para ele e sua família.

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 
74. Que é adoção? Adoção é um ato da livre graça 

de Deus, em seu único Filho Jesus Cristo e por amor 
dEle, pelo qual todos os que são justificados são re-
cebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu 
nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu 
cuidado e dispensações paternais, são admitidos a 
todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, 
feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros 
com Cristo na glória.
1Jo 3.1; Ef 1.5; Gl 4.4-5: Jo 1.12; 2Co 6.18; Ap 3.12; Gl 
4.6; Sl 103.13; Mt 6.32; Rm 8.17.; Mt 6.32; Rm 8.17.

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.

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. 



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, Ricardo (es-
poso da Neusa Fraga) e Dinorá Araci Mendes Girão.

Aniversariantes da semana

Hoje Zulmira Martins Alves Rafael
11 Alexandre Amaral Machado
 Paulo Sérgio da Silva Hurtado
12 Oswaldo Borges Profeta
 Simone Rocha Gabriel
13 Raquel França de Souza
 Oswaldo Sérgio Rodrigues Dias
 Raquel Helminsky Bellato
 Savino Volpe
14 Alexandra Hernandes Panizza
 Pedro Ribeiro Monastério
 Debora dos Santos
15 Janaina Lúcia de Sousa  Secco
16 Bia Feitosa Tsukuda
 José Neilson de Siqueira Junior
 Adelaide Benedito da Silva
 Marilena Carlos Francisco
 Edna Rezende

Escalas

Hoje
Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Gustavo Bacha
Louvor Musical: Coro Cantares
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, J.Batista, 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Elias e Hothir
Louvor Musical: Coro Maranatha

Próximo domingo 
Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Aderbal, Amaury Angelo Claus, Ever-
son, Luiz Eduardo, Hothir e Petrilli
Louvor Musical: Coro IPVM
Diáconos: Renato, Saulo, Caruso, Eduardo, 
William, Márcio e Ricardo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha 
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



História do Dia da Bíblia

 “Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 

1549, na Grã-Bretanha pelo Bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do 

Rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial, e foi criado para que a população 

intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil a data começou a ser celebrada 

em 1850, quando chegaram da Europa e EUA os primeiros missionários evangélicos. 

Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade 

Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga- São Paulo (SP). 

 E, graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado 

pela entidade, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo 

de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde 

dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário 

oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia 

em todo o território nacional. 

 Hoje, as celebrações se intensificaram e diversificaram. Realização de cultos, 

carreatas, shows, maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de 

monumentos à Bíblia e distribuição maciça das Escrituras são algumas das formas 

que os cristãos encontraram de agradecer a Deus esse alimento para a vida. (Extraído 

do site da SBB)”.

 Nesse dia dedicado a nosso Livro Sagrado devemos nos lembrar de seu valor 

e importância para estrutura de nossa fé, tendo-o não apenas como adorno em mó-

veis de nossas casas, mas presente em nosso coração, instruindo-nos acerca da von-

tade do Senhor e nos dirigindo quanto aos valores eternos do Reino de Deus, nosso 

Pai. Leiamos, estudemos e vivamos as Palavras do Santo Livro, a Bíblia Sagrada. O 

Cristianismo Protestante foi e deve continuar sendo conhecido como “a Religião do 

Livro” para o louvor da glória de Deus.

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 


