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Um balanço de final de ano
 As igrejas deveriam considerar, com bastante seriedade, quais foram 
suas atividades neste ano que estamos findando; qual, e como foi o testemu-
nho de cada um de seus membros.
 Deveriam vibrar com as vitórias alcançadas, sem deixar, também, de 
relembrar as derrotas, pois através destas, é que vem o crescimento e forta-
lecimento espirituais, desde que atentemos à voz do Senhor.
 É necessário que estejamos vigilantes e alertas, não permitindo que 
o mundanismo e suas novidades perniciosas entrem em nossas Igrejas. Os 
crentes consagrados devem levantar suas vozes contra os pecados (especial-
mente na área moral), mesmo que sejam taxados de radicais e quadrados.
 Assim, o ano de 1981 (2017) chega ao seu fim. Na passagem deste 
para outro ano, muitos abraços, lágrimas, perdão, promessas, reconciliação, 
mãos dadas, e muitas atitudes estarão, como sempre, repetindo-se.
 Mas, que nossa oração sobrepuje a tudo isso, quando, a SOS com 
Deus, Lhe dedicarmos, mais uma vez, a nossa vida em completa submissão.
 No novo ano, de 1982 (2018), deixe que o Espírito Santo atue por 
completo em seu coração, e você sentirá a diferença.

“Por meio de JESUS, pois, ofereçamos a DEUS, sempre, sacrifício de louvor, 
que é o fruto de lábios que confessam o Seu Nome.” Hebreus 13: 15.
 
 (Gratos Rv. Pércio por essa mensagem oportuna e abençoada a todos 
nós que integramos nossa amada Igreja Presbiteriana de Vila Mariana).

Rv. Pércio Gomes de Deus

ANO    LXXV  Domingo 07 de janeiro de 2018 Nº 3767



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 



Acontece hoje

Escola Bíblica 
Neste período de férias teremos aulas com assuntos 
avulsos no salão social às 11h. 

Santa Ceia
Hoje no culto vespertino, teremos o privilégio de par-
ticipar da Santa Ceia do Senhor. Comece o ano em 
comunhão com Jesus e com os irmãos.

Participe

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

SAF – sociedade de senhoras
Atividade nas férias!! 
Nesta terça-feira, dia 09, teremos uma Aula Artesanal 
sobre decoração em panos de pratos (aplicação) às 
14:00. Será gratuita e está aberta para quem quiser 
participar.

Reunião de Oração de quarta-feira 15:00: 
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. Neste ano de 
2018, os estudos de quarta serão intercalados entre 
os pastores da IPVM, ficando assim: 1ª e 3ª

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

Geração de Ouro
Estamos em recesso no mês de janeiro e iniciaremos 
nossas atividades em fevereiro. 

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. O Coro Geral IPVM partici-
pará 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 canta-
remos, antes dos cultos matutino e vespertino, às 
8:00e 17:00, respectivamente. O repertório será mais 
simples para que todos possam cantar, mesmo sem 
muito tempo de ensaio e não há 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

Assembléia Geral Ordinária
A Igreja está convocada para se reunir dia 28 de ja-
neiro de 2018 às 10:15 para apresentação dos relató-



rios de 2017 e orçamento para 2018, bem como elei-
ção do Secretário de Atas das Assembleias do ano 
de 2018.

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 
78. Como é que a santificação dos crentes é imper-
feita?
A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos 
restos do pecado que permanecem neles, e das per-
pétuas concupiscências da carne contra o espírito; por 
isso são eles, muitas vezes arrastados pelas tentações 
e caem em muitos pecados, são impedidos em todos 
os seus serviços espirituais, e as suas melhores obras 
são imperfeitas e manchadas diante de Deus.
Rm 7.18, 23; Gl 5.17; Hb 12.1; Is 64.6.

Ministério de Acampamento
1) Temporada de Verão 2018
O tema dessa Temporada será “Esperança”.

A temporada está começando. Esta semana, quarta-
feira, dia 10 sairá a primeira turma da temporada de 
verão. Estejamos atentos para os contratempos que 
podem aparecer e os problemas familiares de cada 
criança que ali está; por isso gostaríamos de solicitar à 
igreja para  interceder por todos que estão envolvidos 
neste trabalho durante este mês

ATENÇÃO PARA AS SAÍDAS:

 CRIANÇAS (05 a 08 anos) - A saída será no dia 10/01 
(quarta) às 07:30 aqui da IPVM e retorno previsto para 
o sábado, dia 13, às 11:00na IPVM.

CRIANÇAS (9 a 12 anos) - A saída será dia 14/01 Do-
mingo) às 16:00 aqui da IPVM e retorno previsto para 
o sábado, dia 20, às 11:00 na IPVM.

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 contribuir com 

uma bolsa total ou parcial estará abençoando 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

NOTA FISCAL PAULISTA –  Vamos continuar aju-
dando a AEB, cedendo as notas de compras. Vejam 
as regras:
**As notas não devem conter CPF, elas devem ser 
doadas para a AEB dentro da data limite para lan-
çamento, ou seja, as notas de dezembro devem ser 
lançadas até dia 20 de janeiro, caso contrário perdem 
a validade. 
**Não juntem as notinhas em sua casa mandem para 
nós até o dia 5 de cada mês. 
**Seja um Voluntário!!! Procure os estabelecimentos 
comerciais que você costuma frequentar e divulgue 
a campanha Cupom Fiscal do Bem da AEB. Assim, 
você reforça o seu compromisso para com a nossa 
entidade. 
**Mais informações, entre em contato pelo telefone 
(11) 2619-5400 ou envie mensagem para georgete@
aeb-brasil.org.br 
Nosso link http://www.aeb-brasil.org.br/page/nota-
fiscal-solidaria/



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

Enfermos 
Pb. Paulo Sícoli, Pb. Nelson Schlittler, Dc. Alfredo 
Stefano Kock, Augusto Rodrigues, Cássia de Castor 
Luide, Milca Di Martino e Leony Moura Bruder.

Aniversariantes da semana

Hoje Keyla Bruder Costa Rocha
 David Bayerlein Fischer Lace
8 Nelson Bandeira Salles Schlittler
 Débora Carrijo Storck
9 Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
 Gustavo Gotardelo da Silva
 Laura Luchesi Simões
 Roberta Cristina Cazaroli de Andrade
 Sérgio Ricardo Guttierrez Mesquita
10 Leonardo Fischer Ribeiro de 
 Doris Garcia Martin
 Helvia Gomes dos Santos Aguiar
11 Éber de Aquino
 Ana Carolina Oliveira de Siqueira
12 Amália da Silva Pessoa
 Jaqueline dos Santos Costa
 Susane Rocha de Abreu
13 Ivete Eleutério Feitosa

Escalas

Hoje

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

Próximo domingo 

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

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Paulo Delage
Presbíteros: 
Louvor Musical: Coro Geral IPVM

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


