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Acontece hoje

Assembleia Geral Ordinária
Hoje teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária a 
partir das 10:15 para apresentação dos relatórios de 
2017 e orçamento para 2018, bem como eleição do 
Secretário de Atas das Assembleias do ano de 2018.

Escola Bíblica 
Hoje a aula será com o Diác. Lucas Rodrigues Lima 
com o tema “Avivamento”, 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
Dia 05 de fevereiro, segunda-feira, a SAF retornará 
suas atividades, iniciando com a Reunião Plenária às 
15:00 no salão Isaac de Mesquita.
Terça-feira, dia 06 as atividades da Oficina de Costura 
e Celeiro do amor também estarão de volta a partir 
das 14:00.
Reunião de Oração: Retornando suas atividades no 
dia 07 de fevereiro às 15:00. Aguardamos por vocês!

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) 
Retornamos no sábado dia 17 de fevereiro das 10:00 
às 12:00. Escreva-nos para receber mais informações: 

ucp@ipvm.org.br

UPA (adolescentes)
Reencontro acontecerá no dia 17 após o feriado de 
Carnaval das 14:00 às 18:00. Aguardamos a galera 
toda!

UMP (jovens)
Em fevereiro haverá o Acampamento de Carnaval nos 
dias 9 a 13, no Recanto Presbiteriano. Mais informa-
ções sobre todas as atividades da mocidade acesse 
a página do facebook: 
https://www.facebook.com/ipvmump/
Sairemos da igreja no dia 09 às 23:00 retornaremos 
no dia 13.

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
No dia 24 de fevereiro vamos iniciar nossas ativida-
des, e programamos uma sessão de cinema com di-
reito a pipoca e doces. Os convites estão à venda no 
Cantinho Cultural.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 

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

Ministério de Música
A IPVM é uma igreja musical. Contamos com 5 coros: 
O IPVM Kids, Coro Feminino Cantares, Coro Mascu-
lino Maranatha, Coro Jovem e o Coro Misto IPVM, e 
uma Orquestra. 
Convidamos você, membro comungante, a investir 
seu talento no louvor a Deus fazendo parte deste mi-
nistério. A partir de fevereiro procure os regentes e 
venha louvar conosco. 

*Coro IPVM Kids: Ensaios todos os domingos às 
17:00. Reinício marcado para o dia 18/02.



*Coro Feminino Cantares – Ensaios todas as terças-
feiras, às 20:00. Reinício dos ensaios marcado para 
o dia 06/02.
*Coro Masculino Maranatha - Iniciará suas atividades 
no dia 06/02, terça-feira às 20:00 .
*Coro IPVM  (misto) –  O primeiro ensaio está mar-
cado para quinta-feira, dia 01/02 às 19:00. Ensaios to-
das as quintas-feiras, às 19:00 e domingos, às 16:30.
*Coro Jovem IPVM
Atenção: Aos integrantes e interessados, teremos 
muitas novidades no Coro Jovem em 2018! Convida-
mos você a comparecer no dia 25/02 após os cultos 
da manhã e noite na sala do coro (próxima à porta do 
estacionamento) para juntos alinharmos os próximos 
passos. Em caso de dúvidas, procurar Fernando Rec-
chia ou enviar um e-mail para:
corojovemipvm@gmail.com
*Orquestra IPVM – Ensaios as segundas-feiras, às 
20:00. O início dos ensaios será no dia 05/02.

Coro Geral IPVM
Agradecemos a participação durante este período de 
férias. A próxima participação será no domingo 11 de 
fevereiro.

Avisos

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 
81. Têm todos os crentes sempre a certeza de que 
estão no estado da graça e de que serão salvos?
A certeza da graça e salvação, não sendo da essên-
cia da fé, crentes verdadeiros podem esperar muito 
tempo antes do consegui-la; e depois de gozar dela 
podem sentir enfraquecida e interrompida essa cer-
teza, por muitas perturbações, pecados, tentações e 
deserções; contudo nunca são deixados sem uma tal 
presença e apoio do Espírito de Deus, que os guarda 
de caírem em desespero absoluto.
2Pe 1.10; 1Jo 5.13; Sl 77.7-9, e 22.1 e 31.22, e 73.13-15, 
23; 1Jo 3.9; Is 54.7-11.

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 Helena Assumpção Di Creddo
 Elzo Alves Aranha
 Pedro Henrique Luchetti
 Antônio Carlos Maciel
 Maria da Glória Homem Mello Maciel
 Sandro José Fernandes Jr.
29 Mariana Gouvêa Klajn
 Rute Alves de Andrade E Clemente
 João Baptista
 Gilzane Luiza de Souza  Machado
 Maria Silvia Tarcha Pacífico
30 Pamela Gabriela Lopez de Souza 
31 José Emenegildo Martins
 Marcos Ney da Costa Barros
1/02 Olga Abraão Fazzio
 Leonardo Milani Siqueira Silva
 Gabriel Ximenes Leão Vieira
2 Fábio Eduardo Zanini
 Mateus Soldera Galhardo
3 Rosângela Pelegrini da Silveira

Escalas

Hoje

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
Presbítero: Silas
Louvor Musical: Coro Geral IPVM

Próximo domingo 
Culto da manhã – 9:15
Pregador:  Rv. Otniel Barbosa
Presbíteros: Alexandre e Amauri

Louvor Musical: Coro 
Diáconos: Lincoln, Celso, Cleber, Giddalthy, Gus-
tavo, Kesley, Lucas e Paulo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rv. Gustavo Bacha
Presbíteros: Aderbal, Angelo Claus, Eleusis, Ever-
son, Hothir, Luiz Eduardo, Silas e  Wanderley
Louvor Musical: Coro 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



Cidade de São Paulo

 A cidade de São Paulo completou mais um ano de fundação no dia 25 
de janeiro. É uma longa história, remontando a mais de cinco séculos, o que 
a torna senhora de muitas lendas, mitos e sagas, mesclados com verdades e 
fantasias que, muitas vezes, se tornam difíceis de separar ou distinguir.
 Sua vocação tem sido a de receber migrantes de todas as partes, fa-
zendo dela uma metrópole cosmopolita com pessoas de quase todas as regi-
ões do mundo, bem como de brasileiros (ou descendentes) oriundos de todos 
os quadrantes de nossa Pátria. Cidade que acolhe e recebe sem distinção de 
cor, religião, raça ou classe social. Línguas, sotaques e cores de peles se mis-
turam nesta grande cidade que a todos abriga. 
 Cidade com vocação para o trabalho. Intenso, constante, duro, profí-
cuo, qualificado ou não. Muitas oportunidades de emprego (e trabalho), em-
bora seja também alvo da crise geral, fazendo com que as oportunidades de 
emprego diminuam, mas continua, ainda, a prover milhões de postos de tra-
balhos a brasileiros e estrangeiros que aqui vivem.
 Metrópole que apresenta as dificuldades e mazelas que são próprias 
às de sua espécie. O trânsito intenso e barulhento, o estresse e a pressão 
competitivos, a segurança deficitária e a violência em ascensão, a desigual-
dade e a pobreza constrangedoras expostas nas ruas, são algumas destas 
dificuldades. Mas, compensadas pelas oportunidades e chances de melhoria 
no padrão de vida, na conquista de sonhos e realização de projetos, no desen-
volvimento e crescimento intelectual.
 Há quem diga serem as cidades negação da vontade de Deus e ex-
pressão da rebeldia dos homens contra Deus. Cidade é sinônimo de convi-
vência, inter-relação, cooperação mútua de sobrevivência. Deus não abomina 
as cidades, tendo Ele mesmo preparado uma cidade (Jerusalém Celestial) 
como figura de lugar de Sua habitação com Seu povo. 
 São Paulo não é uma “Jerusalém Celestial”, mas podemos fazer dela 
um lugar onde a glória de Deus possa brilhar, os valores da “Jerusalém Celes-
tial” possam ser cultivados e vivenciados, os princípios regentes dos padrões 
de Deus para o convívio humano possam ser expressos. Ore pela cidade, ore 
por aqueles que a administram, aja com fidelidade a Deus de tal modo que se 
os demais que aqui vivem fizerem como você faz, esta será “uma cidade para 
a glória de Deus”. Não há melhor presente do que esse a ser dado à nossa es-
timada São Paulo.

Rv. Paulo Audebert Delage
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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 


