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Acontece hoje

Dia do pastor
Hoje é comemorado o dia do Pastor Presbiteriano. 
Agradecemos a Deus a vida de nossos pastores e ro-
gamos a Sua graça nos seus ministérios e família.

Santa Eucaristia
Participaremos no transcorrer do culto matutino, 
deste momento de consagração e gratidão ao Senhor.

Cantatas
Encerrando as programações natalinas, hoje pela 
manhã e noite, seremos conduzidos na mensagem 
musical pelo Coro IPVM.

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

Participe

Seja um intercessor 
A reunião de oração que acontece todas as terças-
feiras entrou em recesso, retornando somente em 
fevereiro.

SAF – sociedade de senhoras
Reunião Executiva: Próximo terça-feira, dia 19 às 
14:00. Deverão comparecer somente as sócias ELEI-
TAS e NOMEADAS para o ano de 2018.
Reunião de Oração: Voltará em fevereiro de 2018.

Estudo bíblico 
Reserve um tempo de louvor a Deus, estudo da Pa-
lavra e oração. Reunimos-nos todas às quartas-fei-
ras às 20:00. Participe conosco deste momento de 
crescimento e refrigério espiritual. O Rv. Paulo está 
iniciando o Estudo da Carta de TIAGO.

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)
Atividades encerradas, 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 

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 Re-
união Ordinária nesta terça-feira, dia 19 às 20:00 e 
reunião de oração às 19:00.

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.

*OBS: Não haverá culto no dia 31 às 19:00, somente 
às 23:00.

Natal e Ano Novo
Os pastores e presbíteros desejam a todos um Feliz 
Natal e um Ano Novo abençoado. Que o Senhor, o ver-
dadeiro sentido do Natal, esteja presente em todos 
estes momentos. Feliz Natal e Boas Festas.

Férias pastorais
Rev. Otniel estará ausente por 12 dias em gozo de 
suas férias, desde o dia 06 de dezembro, retornando 
ao trabalho amanhã, dia 18. 



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 
75. Que é santificação?
Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os 
que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, para 
serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação 
do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição 
de Cristo, renovados no homem interior, segundo a 
imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento 
que conduz à vida e de todas as outras graças salva-
doras implantadas em seus corações, e tendo essas 
graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortale-
cidas, que eles morrem, cada vez mais para o pecado 
e ressuscitam para novidade de vida.
Ef 1.4; 1Co 6.11; 2Ts 2.13; Rm 6.4-6; Fl 3.10; Ef 4.23-
24; At 11.18; 1Jo 3.9; Jd 1.20; Ef 3.16-19; Cl 1.10-11; 
Rm 6.4-6.

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

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

Enfermos 
Augusto Rodrigues, Ivison (Pai da Marcela Iaia), Cás-
sia de Castor Luide, Ricardo (esposo da Neusa Fraga), 
Dinorá Araci Mendes Girão e Milca Di Martino.

Aniversariantes da semana

Hoje Aluísio Vampré de Castro Ferreira
 Marisa Rosana Monforte Rocha
 Hanna Leite Nunes
18 Samuel Taffari Ferreira da Costa
 Lorenzo Giraldi Menoya
 Ronaldo Carlos Salvador
19 Cathia Aparecida Cordeiro de Souza
20 Melissa Giordani Munglioli Eleutério
 Andréia Montoro Taborianski
21 Jonas de Muzio Júnior
 Aline Vieira de Araújo Narezzi
 Maria Eduarda  Alves Junqueira
 Lucca Rocha Torres
22 Djanira Dimas Barros da Silva 
 Marcelo Vampre Ferreira Marchetto
 Brenda Araújo Coelho
23 Alice Paes Ferreira

Escalas

Hoje

Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Aderbal, Amauri, Angelo Claus, Ever-
son, Luiz Eduardo, Hothir, Petrilli e Silas
Louvor Musical: Coro IPVM e Orquestra IPVM
Diáconos: Renato, Saulo, Caruso, Eduardo, 



William, Márcio e Ricardo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha 
Louvor Musical: Coro IPVM e Orquestra IPVM

Próximo domingo 

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Éverson e Petrilli
Louvor Musical: Congregacional
Diáconos: Oflar Fº, Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Gerson, Leonardo e Marcelo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Otniel Barbosa
Presbíteros: Wanderley e Hothir
Louvor Musical: Congregacional 

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



Indiferença com o Natal (Mateus 2: 4-6)

“Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por meio do profeta”.

 A narrativa do nascimento de Jesus feita por Mateus inclui a figura 
dos religiosos (sacerdotes e escribas) que informam a Herodes sobre o local 
predito nas profecias. Mas, a atitude deles parece ser a de muitos ainda hoje. 
Vejamos:
a)Informantes indiferentes:
 Não há envolvimento de euforia descrito nos registros bíblicos. Ape-
nas informam ao rei Herodes sobre o lugar, mas não são despertados por tal 
fato. Não demonstram interesse algum acerca do fato, apenas informam ou 
indicam. São como placas sinalizadoras na estrada e nada mais. O fato do 
Natal pode ser até falado ou referido, mas com indiferença.
b)Informação sem transformação:
 Nada mudou com a informação obtida e repassada. Todas as coisas 
continuaram do mesmo modo e no mesmo curso. Nada sofre alteração. Eles 
são portadores de informações preciosas, mas estas informações não geram 
transformação em seu viver, não operam mudança em seu modo de existir e 

“levar a vida”. São como recipientes que têm água dentro deles, mas não mu-
dam sua forma de ser.
c)Conhecimento sem vida:
 Conheciam e sabiam sobre o que deveria acontecer. Tinham ciência e 
informação sobre o fato do nascimento do Rei de Israel, mas este saber, ape-
nas e tão somente intelectual, não produziu vida na vida deles. Haviam rece-
bido as informações, conheciam todas elas, mas isso não gerara vida em seu 
interior. Eram como computadores que têm dentro de si informações, mas 
isso não lhes gera vida.

 Ainda hoje há muitos assim em relação ao Natal de Jesus. Indiferen-
tes; sem transformação; conhecendo, mas sem vida de fato. Não faça parte 
deste grupo em que se encontravam os religiosos nos dias do nascimento 
de Jesus, com informação, mas indiferentes e sem vida transformada. Que 
a realidade do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, seja motivo de júbilo, 
alegria e vida nova em seu coração. Receba, pela fé, a Jesus como seu único e 
suficiente Salvador.

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 


