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Dar esperança
Rv. Paulo Audebert Delage



Acontece hoje

Agenda 
Culto da manhã- normal às 9:15 e EBD.
Culto de Vigília - Hoje teremos somente o culto às 
23:00.

ESCOLA BÍBLICA – Nossos cursos já se encerraram, 
mas sempre teremos neste período de férias uma 
classe especial funcionando no salão social e a aula 
de hoje será com o pastor Paulo.

JEJUM E ORAÇÃO – "e se o meu povo, que se chama 
pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha 
face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu 
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sara-
rei a sua terra." 2 Cr.7.14 Essa é a nossa grande arma 
para momentos difíceis que vivemos. Terça-feira que 
vem, a 1ª do mês, separaremos para o Senhor, um 
tempo de jejum e oração para agradecer a Deus por 
Sua graça e cuidado para com a nossa vida, famí-
lia e trabalho, mas também para intercedermos por 
nossa Igreja ( ministérios, eleição, membros enfermos 
e amigos), por este novo ano que se inicia, país (sua 
situação econômica e política), familiares, irmãos que 
passam por momentos difíceis. O jejum será, pelo 
menos, até ao meio dia da terça-feira designada.

Participe

Seja um intercessor 
A reunião de oração das terças-feiras retornará so-
mente em fevereiro.

SAF – sociedade de senhoras
Atividade nas férias!! 
No dia 09 de janeiro, haverá uma Aula Artesanal sobre 
decoração em panos de pratos (aplicação) às 14:00. 
É gratuita e está aberta para quem quiser participar.
Reunião de Oração: Voltará em fevereiro de 2018

Berçário 
Estará em descanso durante o mês de janeiro de 
2018. Porém, as mães poderão utilizar o berçário 
durante os Cultos e a Escola Dominical.

Estudo bíblico 
Participe conosco deste momento de crescimento e 

refrigério espiritual nas quartas-feiras às 20:00. O Rv. 
Paulo está estudando a Carta de TIAGO.

UCP (crianças) e UPA (adolescentes)
Retornarão com suas atividades somente em feve-
reiro.

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

Ministério de Música
CORO GERAL IPVM - O Departamento de Música da 
IPVM, composto pelas lideranças dos coros e grupos 
de louvor da nossa igreja, se reuniu e criou, a partir de 
2018, o Coro Geral IPVM. Ele participará nos cultos 
em janeiro e feriados e será composto por todos os 
membros dos demais coros e grupos de louvor, bem 
como de sua participação caso deseje. A regência e 
o piano serão  compartilhados entre os membros da 
IPVM. Você que já canta em algum coro ou grupo 
de louvor e você que ainda não canta, mas gostaria 
de usar a sua voz para honrar e glorificar o nome do 
nosso Deus, venha cantar conosco! Os ensaios serão 
sempre aos domingos em que cantaremos, antes dos 
cultos matutino e vespertino, às 8:00 e 17:00, respec-
tivamente. O repertório será mais simples para que 
todos possam cantar, mesmo sem muito tempo de 
ensaio e não haverá vestimenta padrão: o importante 
é sua presença! Esperamos por você já a partir de 
07/01 e em todos os demais domingos de janeiro, de 
manhã e à noite. 



Avisos

Ano Novo
Os pastores, presbíteros e diáconos desejam a todos 
um Ano Novo abençoado. Que o Senhor, o verdadeiro 
sentido do Natal, esteja presente em todos os dias do 
Ano que se aproxima. Feliz Ano Novo!!

Ceia de Ano Novo
Para as famílias da nossa igreja que queiram ceiar 
juntas: 
Será após o Culto de Vigília, hoje, dia 31/12 no Salão 
Social. Traga a sua ceia, bebidas, os seus talheres e 
utensílios descartáveis (como no Pic-Nic) e cada famí-
lia será responsável pelos seus pertences e limpeza. 
Juntos iniciaremos o ano! Confirme a sua presença 
com Carol Galhardo - 11 99382-0524 ou 
carolsoldera@hotmail.com

Pai da eternidade
Com gratidão louvamos a Deus pelas vidas dos ir-
mãos que agora já desfrutam da Sua gloriosa pre-
sença, tendo descansado dos sofrimentos terrenos e 
agora restaurados no Senhor. Sabemos que irão fazer 
falta , mas agradecemos o legado deixado por todos 
por meio do exemplo de vida. Deus cubra cada família 
com Seu Espírito Consolador e conforte o coração de 
cada uma neste momento. Todos partiram no sábado 
dia 23/12: Dinorá Araci Mendes Girão (esposa do An-
tônio Girão), Zina Peixoto (mãe da Zinah Rosa Peixoto 
Fernandes) e Waldomiro Pereira da Silva (pai do dc. 
Kesley Leandro da Silva). 

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 
77. Em que difere a justificação da santificação?
Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida 
com a justificação, contudo elas diferem nisto: na jus-
tificação Deus imputa a justiça de Cristo, e na santifi-
cação o seu Espírito infunde a graça e dá forças para 
a exercer. Na justificação o pecado é perdoado, na 
santificação ele é subjugado; aquela liberta a todos os 
crentes igualmente da ira vingadora de Deus, e isto 
perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca 

mais caem na condenação; esta não é igual em todos 
os crentes e nesta vida não é perfeita em crente al-
gum, mas vai crescendo para a perfeição.
1Co 6.11, e 1.30; Rm 4.6, 8; Ez 36.27; Rm 6.6, 14, e 
8.1, 33-34; Hb 5.12-14; 1Jo 1.8, 10; 2Co 7.1; Fl 3.12-14.

Ministério de Acampamento
1) Temporada de Verão 2018
Inscrições esgotadas!!  Para colocar o nome na lista 
de espera entrar em contato com o coordenador 
Pb. Ruy pelo 97685-0352.

2) Bolsas para o Acampamento da Mocidade: 
Pois é, o acampamento de carnaval da mocidade 
será logo no começo de fevereiro (9 a 13) e desde 
já precisamos nos mobilizar para ajudar quem não 
tem condições de custeá-lo. Se você puder contri-
buir com uma bolsa total ou parcial estará aben-
çoando a vida de um jovem que necessita. Procure 
o Pb. Ruy ou a tesouraria informando que se trata 
do acampamento dos jovens. Deus o abençoe. 

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, Milca Di Martino e Leony Moura 
Bruder.

Aniversariantes da semana

31/12 Felipe Neme de Souza
 Adilson Roberto Della Torre
1 Carlos Roberto Maielo
3 Marlene de Melo
 Sandro Aurélio Alkimin Pereira
 Cleber Ferreira Martins
 Elza Bastos Marcos
4 Tiago Neves Lira
5 Edna Magri Guimarães
 Ruy Morato Ferreira da Costa
 Joao Batista Trindade Valim
6 João Marcos Nantes Nascimento

Escalas

Hoje
Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Otniel Barbosa
Presbíteros: Luiz Eduardo
Louvor Musical: Congregacional
Diáconos: Oflar Fº, Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Gerson, Leonardo e Marcelo

Culto da noite – 23:00 
Pregador: Rv. Paulo Delage
Louvor Musical: Congregacional 
Diáconos: Gerson, Alexandre, Teófilo, Arquimedes 
e Edilson

Próximo domingo 
Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Paulo Delage
Louvor Musical: Coro Geral IPVM
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gus-
tavo, Kesley, Lucas e Paulo.

Culto da noite – 19:00
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Aderbal, Silas, Wanderley, Everson 
e Luiz Eduardo.
Louvor Musical: Coro Geral IPVM

ELEIÇÃO PASTORAL IPVM - Informativo No. 2

As indicações encerram-se neste domingo (31/12/2017)

• Cumprindo o cronograma anteriormente apresen-
tado à IPVM, o Conselho se reuniu e definiu os crité-
rios 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



Dar esperança
“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança” (Lamentações 3: 21).

 Chegamos ao final de 2017 e estamos às portas de 2018. Tantas situ-
ações vividas de lutas, conflitos, tristezas, dilemas, angústias, aflições neste 
ano que se finda; mas, também, de alegrias, vitórias, superações e triunfos.
 Final de ano de perdas aqui na IPVM. Irmãos doentes que foram 
curados e outros aos quais o Senhor chamou para junto de si, outros que 
ainda estão na expectativa da manifestação curadora de nosso Senhor Jesus 
Cristo, pelos quais continuamos orando.
 Não sabemos com certeza o que nos reserva o ano de 2018. Eleições 
na IPVM para sucessão pastoral, eleições gerais em nosso País, perspectivas 
melhores na economia, mas incertezas na política. Combate mais efetivo à 
corrupção ou liberação judicial alegando-se “brechas na lei”? Dúvidas. Mas, 
certeza de que o Senhor conduz a história, seja do individuo, do país ou do 
mundo.
 O que devemos fazer (nem sempre fácil) é buscar “trazer à memória” 
e à mente o que nos pode dar esperança. Procurar encher nossa mente e co-
ração da Palavra do Senhor, renovando nossa esperança, fé e certeza, mesmo 
em meio às turbulências que possam ocorrer.
 Seja 2018 um ano de renovação de esperança no Senhor e luta fiel 
na concretização de planos e projetos que dignifiquem e exaltem o Nome do 
Senhor nosso Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor.
 Abençoado ano de 2018, pleno das manifestações de graça e vitória 
em Cristo.

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 


