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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito 
bem-vindo. Em nossa Escola Bíblica Domini-
cal preparamos 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

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

Eucaristia
Hoje, durante o culto matutino, celebraremos este 
momento tão especial na vida do cristão.
 
Escola Bíblica 
Neste período de férias teremos aulas especiais. Hoje 
a aula será com o Diác. Arquimedes, no salão social 
às 11:00. 

Participe

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

SAF – sociedade de senhoras
Atividade nas férias!! 
Você é nossa convidada para a 2ª aula sobre decora-
ção em panos de pratos (aplicação), que será nesta 
próxima terça-feira, dia 23 às 14:00. É uma aula gra-
tuita e está aberta para quem quiser participar.

Reunião de Oração de quarta-feira às 15:00: 
Voltará em fevereiro.

Berçário 
Estará em descanso durante o mês de janeiro. 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. 
Neste ano de 2018, os estudos de quarta serão in-
tercalados entre os pastores da IPVM, ficando assim: 
1ª, 3ª e 5ª quarta está sob a responsabilidade do Rv. 
Paulo com o estudo do  livro de TIAGO; na 2ª quarta 
será o Rv. Gustavo e na 4ª quarta-feira do mês será 
o Rv. Otniel.

UCP (crianças) e UPA (adolescentes)
Retornarão com suas atividades em fevereiro.

UMP (jovens)
Fevereiro está chegando e as nossas programações 
também!

Pequenos Grupos de Jovens
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
Este mês está de férias, mas a coordenação já está 
preparando as atividades de 2018 tudo com muito ca-
rinho. Está marcado o dia 24 de fevereiro para o início 
das atividades, portanto reservem a data e aguardem 
mais informações nos próximos boletins.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 

Somente para ouvir uma mensagem:  5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro:  5572-6454

Ministério de Música
Os coros retornarão suas atividades somente em fe-
vereiro. 

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 
8:00 e 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  
em todos os domingos de janeiro, de manhã e à noite. 



Avisos

Assembleia Geral Ordinária
No próximo domingo, dia 28, a Igreja está convocada 
para se reunir 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.

Escola Bíblica de Férias 
A EBF de Itapeva de Minas, acontecerá nos dias 25 a 
27 de janeiro, se alguém estiver disposto em partici-
par entrar em contato com o Presbítero Hothir pelo 
telefone: (11) 94721-2907. 

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 
80. Poderão os crentes verdadeiros ter certeza infa-
lível de que estão no estado da graça e de que neste 
estado perseverarão até a salvação?
Aqueles que verdadeiramente crêem em Cristo, e se 
esforçam por andar perante Ele com toda a boa cons-
ciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter 
a certeza infalível de que estão no estado de graça, 
e de que neste estado perseverarão até a salvação, 
pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e 
pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas 
graças às quais são feitas as promessas da vida, testi-
ficando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus.
1Jo 2.3; 1Co 2.12; 1Jo 4.13, 16 e 3.14, 18-21, 24; Hb 
6.11-12; Rm 8.16; 1Jo 5.13; 2Tm 1.12.

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

Hoje sairá a turma dos adolescentes (de 13 a 17 anos) 
para a temporada de verão. 

Irmãos, estejamos atentos para os contratempos que 
podem aparecer e os problemas familiares de cada 
criança que ali está; por isso gostaríamos de solicitar 
a vocês que intercedam por cada criança que ali está 
e por todos que estão envolvidos neste trabalho du-
rante este mês.

2) Horários de embarque e desembarque:

Semana G: 13 a 17 anos

A saída será HOJE (domingo) às 16:00 aqui da IPVM 
e retorno previsto para o sábado, dia 27, às 11:00 na 
IPVM.

Atenção: *para embarque solicitamos que o acam-
pante se apresente 30 minutos antes do horário de 
saída

3) 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 a tesouraria in-
formando que se trata do acampamento dos jovens. 
Deus o abençoe. 

Promovido à glória celestial.
Nosso querido Presbítero Paulo Sícoli, esposo da Ma-
rília, partiu ao encontro do nosso Senhor e Salvador 
sábado passado, dia 13. Clamamos para que o Senhor, 
por meio do Espírito Santo, console toda a sua família.

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 ajudan-
do 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 
Jackeline (esposa do Amaury Clemente), Maria Ed-
nize Botaro, Pb. Nelson Schlittler, Dc. Alfredo Stefano 
Kock, Augusto Rodrigues, Cássia de Castor Luide, 
Milca Di Martino e Leony Moura Bruder.

Aniversariantes da semana

Hoje Andre Kenzo Martins
 Cleidi Pereira
 Débora Araújo Coelho
 Leonardo Caoduro
22 Stella Bley Y Amorim
 Kesley Leandro da Silva
 Eric de Souza Piasentin
23 Débora Lopes de Barros Baptista
 Walmir Costa
 Maria Luiza Moreira dos Santos
 Laura Alves Ruiz Cláudio
 Noeme Busto Gama
 Lorena Netto Neves do Espirito Santo
24 Vivian Mendes Theobald
 Pedro Affonso de Oliveira Magalhães
25 Mariana Farias Sairoli
 Graziela Espozito de Souza
 Melsiade Anacleto Rezende
 Milca Azevedo da Fonseca
 Alfredo Tocci
26 Deborah Boccia Osório

 Everardo Ruiz Cláudio
 Luciana Helminsky Bellato
 Neyde Menezes Fernandes
 João Vítor M. Alves Rocha de Lima
 Lídia Ferreira Neves Caoduro
27 Arili Costa Moraes
 Erica Cristina Chiang Lourenço
 Paulo Oliveira de Almeida
 Gustavo Sousa de Freitas
 Rodrigo José Teixeira
 Ana Maria Maranesi

Escalas

Hoje

Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Paulo Delage
Presbíteros: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, 
Amauri, Luiz Eduardo e Petrilli
Louvor Musical: Coro Geral IPVM
Diáconos: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, Már-
cio, Saulo e William

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbítero: Everson 
Louvor Musical: Coro Geral IPVM

Próximo domingo 
Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Gustavo Bacha 
Louvor Musical: Coro Geral IPVM
Diáconos: Oflar Fº, Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Leonardo, Marcelo e Sérgio

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Paulo Delage
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



Apenas Justiça
“Não farás injustiça no juízo; nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao 
grande; com justiça julgarás o teu próximo”. ( Levítico 19:15).
 No dia 24 desta semana estará reservado ao Brasil um momento de 
profundo suspense e imensa expectativa devido ao julgamento (em segunda 
instância) do ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz 
Ignácio Lula da Silva. Este momento tem sido cercado de imenso aparato de 
segurança, suspensão de prazos de tramitação de ações no fórum onde se 
dará aquele julgamento, apenas os funcionários ligados ao caso estarão em 
serviço, interdição de ruas e avenidas no entorno daquela Casa Judiciária, en-
fim algo que não se vê (se é que já se viu) há muito tempo.
 Há muitas pessoas “com sangue nos olhos” desejando, de qualquer 
maneira e a todo custo, a condenação do réu. Há os que apaixonadamente 
defendem a impolutez absoluta de caráter do indiciado (e já condenado em 
primeira instância), mesmo que haja (não digo que existam) provas que mi-
litem contrariamente a tal posição. As paixões estão exacerbadas e à flor da 
pele. Teme-se, até mesmo, uma insurreição e revolta popular, dependendo da 
decisão tomada pelos desembargadores responsáveis pelo caso. Formas va-
riadas de pressão, suspeitas de ameaças e discursos tomados por “palavras 
de ordem”. Momento delicado.
 O que, como cristãos, devemos desejar e esperar, de fato? Justiça 
conforme as provas constantes dos autos, apenas isso. Sem a paixão que 
cega (de um lado ou de outro), sem o ódio que impede o discernimento e o 
bom senso, sem a impetuosidade desmedida que gera danos irreparáveis e 
lesões incuráveis.
 Como cristãos cumpre-nos orar e clamar ao Senhor “que julga os 
povos com retidão e os homens com equidade” (Salmo 96: 13) para que os 
juízes cumpram com zelo e fidelidade seu mister, dentro do que Deus tem es-
tabelecido para eles e deles se espera, a saber: “Não farás injustiça no juízo: 
nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande; com justiça julgarás 
o teu próximo.” (Levitico 19: 15), crendo na ação do Senhor Deus, mesmo que 
a decisão seja contrária às nossas expectativas e ou aspirações.

Rv. Paulo Audebert Delage
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