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Acontece hoje
Escola Bíblica
Excelente oportunidade de conhecer mais a Pa-
lavra de Deus e esclarecer algumas dúvidas. As 
aulas são iniciadas às 11:00 e terminam às 12:00.

Santa Eucaristia
Temos o privilégio de celebrar, mais uma vez, o 
sacramento da Eucaristia no culto vespertino. De-
mos graças pelo sangue de Cristo derramado no 
Calvário, o qual nos purifica de todo pecado.

Ordenação e Investidura de Diáconos
Ainda no decorrer do culto vespertino, teremos 
um momento reservado para a ordenação e  in-
vestidura dos diáconos eleitos, a saber: Jeferson 
Abrão Júnior, Leonardo de Lima Vilela, Marcio  
de Melo Cossani e Rogério Tsukuda, e reeleitos 
Everardo Ruiz Cláudio e Giddalthy de Oliveira Go-
mes Júnior.

Participe
Reunião de oração
Junte-se a nós na intersessão por nossa igreja, 
pastores, lideranças e irmãos, bem como por nos-
so País e eleições, nas terças-feiras às 12:00 no 
salão Isaac de Mesquita. 

SAF – Sociedade de Senhoras
• Amanhã - as 14:30, Reunião extraordinária para 
Eleição da diretoria de 2019.
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: aconte-
cem todas as terças-feiras às 13:00.
*Precisamos de doações de roupas e sapatos 
masculinos para crianças e adultos.
• Reunião de Oração: é realizada as quartas-feiras 
às 15:00.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são rea-
lizados nas segundas às 14:30.

Estudo bíblico
Todas as quartas-feiras nos reunimos para louvar, 
orar e estudar a Palavra de Deus. Participe deste 
momento de edificação durante a semana. O estu-
do acontece às 20:00 no salão social. 

UCP (crianças até 12 anos) 
No próximo sábado, a UCP não terá atividades por 
motivo do feriado. “Ensina a criança no caminho 
em que deve andar, e ainda quando for velho, não 
se desviará dele.” Prov.22:6

UPA (adolescentes)
Em razão do feriado do Dia das Crianças não teremos 
atividades no próximo sábado dia 13. Mas prepare-se 
e reserve a sexta-feira da próxima semana, dia 19, 
quando acontecerá nosso tradicional AcampaDen-
tro. Mais informações no próximo boletim e em nos-
sas redes sociais. 

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
11 a 14/10: Acampamento UMP (no Recanto)
 
• Acampamento UMP - IPVM - “ALIMENTO”  
Data: 11 a 14 de outubro. Inscrições pelo site: www.
recantopresbiteriano.com.br. Não fique de fora!  
 
Bolsa para acampamento
Participe ajudando jovens a estarem no acampa-
mento. Se você puder ajudar procure o Pb. Ruy ou 
a Tesouraria informando que se trata de bolsa para 
os jovens.

Siga nossas redes sociais para não perder nenhuma 
novidade! Facebook: @ipvmump e Instagram: @um-
pipvm
 
Pequenos Grupos de Jovens (PG)
• Segundas-feiras às 20:00 (quinzenal)
Líder: Estevam Machado e Arthur Santucci
Local: Casa do Estevam Machado
*Procure os líderes para informação através do 
e-mail: estevam.machado@gmail.com
• Quintas-feiras às 20:00 (semanal)
Líder: Leo Victor de Carvalho Local: Casa 40
• Sábados às 18:00 (quinzenal)
Líder: Sem. Arquimedes Oliveira
*Interessados entrar em contato: 98394-1444

GEA 
Próxima reunião será no  dia 20 deste mês às 19:30. 
Teremos a oportunidade de ouvir o irmão Daniel Ma-
chado falando sobre um tema muito atual: Vencendo 
a ansiedade.

Geração de Ouro
No mês de novembro não teremos a reunião mensal, 
pois estaremos planejando o nosso Almoço de En-
cerramento de atividades no final do ano.

Pequenos Grupos Familiares
É uma excelente oportunidade de crescer na graça 
de Deus e fortalecer o vínculo com os irmãos. Cada 
grupo conta com um casal atuando como facilitador. 



crianças, projetos missionários e no ITACI. Venha 
conhecer e prestigiar o trabalho da Alice! Os livros 
estarão disponíveis ao lado do Cantinho Cultural 
neste domingo. 

Masterchef
O MasterChef está chegando! Será dia 19/10, às 
14:00, com o tema SOBREMESAS. Imperdível, não 
é? Inscrições abertas, custo de R$20,00. Fale com a 
Chef Maria Lucia, com a Leci ou a Cynthia.

Doação
A SAF está precisando de uma geladeira, nova ou 
usada. Se você estiver trocando a sua, ou mudan-
do para outro endereço, e quiser e puder doar, fale 
com a Leci.

Campanha de Alimentos
Encerramos a Campanha de doação no domin-
go passado e agradecemos a todos os irmãos que 
cooperaram. Essa iniciativa ajudará a Associação 
Evangélica Beneficente – A.E.B. a continuar seu tra-
balho em favor das pessoas em situação de vulne-
rabilidade social. Comunicamos que a arrecadação 
em espécie foi no valor de R$ 9.632,00 equivalendo 
a 3.211Kg e em alimentos 443Kg. O total aproxima-
do foi de 3.654Kg ou seja, 3 toneladas e 654 quilos. 
Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos!
 
No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas 
do Catecismo Maior. 117. Como deve ser santifi-
cado o Sábado ou Dia do Senhor (= Domingo)? O 
Sábado, ou Dia do Senhor (=Domingo), deve ser 
santificado por meio de um santo descanso por 
todo aquele dia, não somente de tudo quanto é 
sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupa-
ções e recreios seculares que são lícitos em outros 
dias; e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o 
tempo (exceto aquela parte que se deve empregar 
em obras de necessidade e misericórdia) nos exer-
cícios públicos e particulares do culto de Deus. Para 
este fim havemos de preparar os nossos corações, 
e, com toda previsão, diligência e moderação, dis-
por e convenientemente arranjar os nossos negó-
cios seculares, para que sejamos mais livres e mais 
prontos para os deveres desse dia. Êx 20.8, 10; Êx 
16.25, 26; Jr 17.21, 22; Mt 12.1-14; Lv 23.3; Lc 4.16; 
Lc 23.54-56.

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.

Participe! Os grupos são divididos da seguinte forma:
• Famílias sem filhos – Thales e Fernanda
• Famílias com crianças – Diác. Cleber e Kelen
• Famílias com adolescentes – Diác. Charles e Simone
• Famílias com jovens – Diác. Sergio e Marisa
• Famílias com jovens casados (dois grupos) – Gilber-
to e Nafum e Everardo e Laura
Para mais informações, procure pelo presbítero 
Amauri Machado.

Ministério de Música 
Participe deste ministério. Você encontrará os horá-
rios dos ensaios na contracapa do boletim.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Venha nos ajudar! O Disquepaz é um trabalho volun-
tário de aconselhamento pelo telefone, baseado na 
Palavra do Senhor. Temos horários disponíveis, fale 
com Rosângela pelo telefone 99708- 3690.
• Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
• Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

Avisos
Coro Geral IPVM
Domingo que vem, dia 14, teremos a participação do 
Coro Geral nos cultos matutino e vespertino. Você 
pode participar comparecendo aos ensaios 8:00 e  
às 17:00.  Serão músicas simples, é só aparecer e 
cantar, não sendo necessário fazer parte de nenhum 
outro coral. 

Eleições 2019
Atenção sociedades e ministérios da IPVM, as elei-
ções de suas diretorias para o próximo ano devem  
ser realizadas neste mês de setembro ou início de  
outubro. Assim que definida encaminhem por email 
para a secretaria os nomes da nova diretoria (ipvm@
ipvm.org.br).

Planejamento 2019
As diretorias eleitas já devem fazer seu plano de tra-
balho para 2019, pois no final de outubro haverá a 
Reunião de Agendamento.

Dia das Crianças “literário”
Em comemoração ao mês das crianças, a Junta Dia-
conal está divulgando e promovendo a venda de livros 
infantis da editora Mais Doce que o Mel, como forma 
de presentear as nossas crianças. Estes livros, escri-
tos pela nossa querida Alice Delage, têm o intuito de 
abençoar a vida dos pequeninos e seus lares. Esse 
material também é utilizado para a evangelização das 



Cultos na internet
Para os cultos ao vivo acesse o endereço: www.ipvm.
tv.br e para os cultos gravados acesse http://ipvm.org.
br/sermoes-e-mensagens/
 
Aplicativo IPVM 
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e con-
tatos, tenha acesso aos nossos sermões e vídeos, Bí-
blia (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

Redes sociais
A IPVM está divulgando suas principais atividades 
também no Instagram. Não deixe de curtir e acompa-
nhar nossa página: https://www.instagram.com/ipvi-
lamariana/ ou @ipvilamariana e no face: https://www.
facebook.com/ipvilamariana/

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

Encontro com o Seu Salvador
No dia 29/09, Dª Lucy Daisy de Faria e Silva, mãe da 
querida irmã Denise Fernandes foi chamada para estar 
ao lado do nosso Senhor e Salvador. Rogamos a Deus 
pelos familiares, para que o Senhor, em seu infinito 
amor, conforte seus corações neste momento difícil 
de separação e saudades.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados e doen-
tes em nossas orações: Marlene Caruso, Jahel Valim, 
Silas de Oliveira Baptista e Vera Machado.

Aniversariantes da semana

Hoje Pedro Emerick Mendes
 Raymunda Bráulio Carneiro
 Nicolas Dimitri Carvalho
8 Rodrigo Hernandez Pedroza Della Nina
 Camila Lenci Boccia
 Augusto Cézar Saldiva de Aguiar
 Iná Eni Ribeiro
9 Natália Ramalho Prado Santos
 Bernadete de Araújo
11 Arlinda Teixeira da Rocha
 Débora Romero
12 Ana Matilde Flud Lima
 Simone Cristina Valério Costa
13 Luís Eduardo Ferreira de Matos
 Maria Helena Ribeiro Campos Morbidelli

Escalas

Anotações

HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Eleusis e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, Kesley, 
Lincoln, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 03.10- Márcio)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha 
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Amauri, Angelo 
Claus, Everson, Hothir, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Everson e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM 
DIÁCONOS: Alexandre, Charles, J.Batista, Josué Jr., 
L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo (Quarta-feira, 17.10- 
Caruso)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Wanderley e Hothir
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
ipvm.org.br



 Em 1924 o deputado federal Galdino do Vale Filho propôs a ideia da cria-
ção do Dia da Criança (já naquela época tínhamos políticos interessados na pro-
positura de projetos de altíssima relevância social e de vital importância à vida da 
Nação) e o dia 12 de outubro foi oficializado pelo então presidente do Brasil Arthur 
Bernardes. Em 1940 o ditador presidente Getúlio Vargas mudaria o dia para 25 
de março dando ênfase à proteção da maternidade, infância e adolescência. Nem 
aquela nem esta tiveram expressão. Em 1960 a “Estrela” e a “Johnson & Johnson” 
uniram-se para celebrar a “Semana do bebê robusto” e escolheram a antiga data 
de 12 de outubro para tal festividade. O sucesso comercial foi notório e, não muito 
depois, estabeleceu-se a “semana da criança” para incremento e incentivo de ven-
da de brinquedos. É o que temos até hoje.
 É tempo de dar presentes às crianças, movimentar o comércio de brin-
quedos, abarrotar a “25 de Março” e outros pontos e lojas de comércio popular e, 
também, as grandes lojas de departamentos e “shopping centers”. Tudo em nome 
da alegria das crianças.
 É tempo de eleições no Brasil e a grande questão é esta: que país de-
sejamos dar de presente às nossas crianças? Pode parecer sem sentido, e o que 
tem uma coisa com a outra? Mas, essa é a questão no momento. Minha decisão e 
sua decisão pelo voto determinarão os próximos anos de governo em nosso País. 
Vamos querer entregar às nossas crianças outra próspera “Venezuela Chavista ou 
Madurista”? Legaremos a elas a liberdade cubana onde se amordaça, prende e en-
carcera os que levantam a voz contra o regime “democrático” e livre da Ilha, como 
alguns enaltecem e elogiam?
 Dê presentes aos seus filhinhos e netinhos (cuidado com a ideologia de 
gênero e não coloque o masculino apenas, pois isso é misoginia), veja a alegria 
deles em receber tais regalos e mimos, mas não se esqueça de dar-lhes sua pre-
sença significativa, seu tempo qualitativo e seu afeto genuíno, insubstituíveis por 
presentes. Mas, sobretudo, pense muito em que legado deixará às crianças dessa 
nossa Pátria Amada: “As praças das cidades se encherão de meninos e meninas, 
que nelas brincarão” (Zacarias 8:5) ou “Com lágrimas se consumiram os meus 
olhos, turbada está minha alma, o meu coração se derramou de angústia por causa 
da calamidade da filha do meu povo; pois desfalecem os meninos e as crianças de 
peito pelas ruas da cidade.” (Lamentações 2:11).  Feliz Dia das Crianças.

                                                                                                   RV. PAULO AUDEBERT DELAGE
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Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito
bem-vindo. Em nossa Escola Bíblica Dominical pre-
paramos uma classe especial para você. Nossos di-
áconos poderão acompanhá-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: 
honrar e servir a Deus e, na Sua dependência, 
alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo, 
acolhendo-as com amor, na família dos que crê-
em, ajudando-as a serem frutíferas e maduras e 
equipando-as para o serviço de acordo com os 
princípios bíblicos.
 
 

Nossos pastores

PASTOR EFETIVO

Rev. Paulo Audebert Delage
PASTORES AUXILIARES

Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
Rev. Otniel Tavares Barbosa
PASTORES EMÉRITOS

Rev. Eudes Coelho Silva
SEMINARISTAS

Arquimedes Oliveira
Bruno Luiz de Carvalho
 

Nossos missionários 
Alcedir Sentalim - Amazonas
Claudio Gonçalves - Nova Zelândia
Elinalda Santos - Paraguai
Humberto Willian A. de Oliveira - Itália
Jairo Isac Rodrigues y Kenia Rodrigues - São Paulo
Jenny Cazaroli - Capelania hospitalar em São Paulo
Janio Ciritelli - Espanha
Joelma e Danilo - Guiné Bissau

Campos
 
Nossa Missão - Abelardo Nogueira Junior
CDHU - Vila Jacui (Igreja) - Hermelino Matarazzo
Envira - Amazonas
Novos campos - Rev. Mariano Alves Junior    
Projeto Ribeirinhos e Afuá - Macapá - Francisco M. Jr.     
Projeto de Vida - Rev. Wildo Gomes dos Anjos

Plantação de igrejas

Envira-Amazonas - Parceria IPM

Conheça nossas atividades
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9h15
11h
16h30
17h
19h

14h
20h

12h
13h
20h 
20h

20h

20h

10h
14h
18h30

Culto matutino
EBD
Ensaio Coro IPVM
Ensaio Coro IPVM Kids
Culto Vespertino

Ensaio do Madrigal SAF
Ensaio da Orquestra

Reunião de oração
Encontros da SAF
Ensaio do Coro Masculino Maranatha
Ensaio do Coro Feminino Cantares

Estudo bíblico

Ensaio do Coro IPVM

UCP (Crianças)
UPA (Adolescentes)
UMP (Jovens)

Missionário @@ - País asiático
Jonatas Portugual - Uganda
Josue Yupaqui Jauregui - Peru
Marcos Napoli - Albânia
Mariana Lima - Missões Urbanas
Neri Aiala - Porto Lindo
Paulo Sícoli Filho - França - Marseille
Ronaldo  André -  Romênia

BEM-VINDOS


