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

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

SAF – Sociedade de Senhoras
• A SAF realizará o Bazar Natal na tarde do dia 10 
de novembro, um sábado. Reserve a data!! A renda 
será revertida para auxílio a missionários e demais 
trabalhos sociais ao longo do ano de 2019. Solicita-
mos roupas, peças de artesanato, objetos decorati-
vos, bijuterias, novos ou em ótimo estado para ser 
vendido nesse dia. Agradecemos sua colaboração. 
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem 
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 reali-
zados 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)
ATENÇÃO CRIANÇADA E PAPAIS! Nosso Encontro 
no próximo sábado será muito especial! Vamos re-
ceber as demais UCP’s de nosso Presbitério para 
uma manhã de muita comunhão, diversão e apren-
dizado. Música, História Bíblica, Delicioso Lanche, 
Brinquedões Infláveis e a presença do Pr. Josué e o 
Boneco Barnabé!! Você não pode perder! Próximo 
Sábado, dia 20, das 10hs às 13hs aqui na IPVM! Ve-
nha e traga visitantes! 

UPA (adolescentes)
ATENÇÃO PESSOAL! Próximo fim de semana, 

teremos o nosso AcampaDentro com início a partir 
das 19:00 da sexta-feira, dia 19, encerrando às 8:00 
do Sábado. Valor da Inscrição: R$15,00. É necessária 
autorização assinada por responsável. Faça sua inscri-
ção com alguém da Diretoria de nossa UPA ou com 
nossos Coordenadores. Corra que já é nesta semana! 
Até sexta!

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
Estamos retornando hoje de nosso acampamento 
que foi uma benção, para a glória do Senhor Jesus! 
Contamos com a presença do preletor Rev. Manuel 
Mendes (IP Itamonte - MG) e de Marquinhos Mota e 
banda, que muito nos abençoaram!

20/10: Reencontro do acampamento e eleição da di-
retoria 2019 
28/10: Encontro UMP

Siga nossas redes sociais para não perder nenhuma 
novidade! 
Facebook: @ipvmump / Instagram: @umpipvm
 
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 
Nossa próxima reunião será no dia 20 deste mês às 
19:30. Teremos a oportunidade de ouvir o irmão Daniel 
Machado falando sobre o tema muito atual: Vencendo 
a ansiedade.

Geração de Ouro
No mês de novembro não teremos a reunião mensal, 
pois estaremos no nosso Almoço de Encerramento 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. 



para cuidar, planejar, construir, abençoar, zelar, 
salvar vidas e amar nesse lugar. 40 anos em que 
sentimos a maravilhosa presença do Senhor Jesus 
Cristo em tudo o que lá acontece. Agradecemos 
de coração a  todos os que participaram desse dia 
de tanto valor para a família IPVM. “Porque dELE, 
por ELE, para ELE são todas as coisas” Rm. 11:36

Dia das Crianças “literário”
Em comemoração ao mês das crianças, a Junta 
Diaconal está divulgando e promovendo a venda 
de livros infantis da editora Mais Doce que o Mel, 
como forma de presentear as nossas crianças. Es-
tes livros, escritos 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 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. 

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas 
do Catecismo Maior.
118. Por que é o mandamento de guardar o sába-
do (=Dia do Senhor ou Domingo) mais especial-
mente dirigido aos chefes de família e a outros 
superiores?  O mandamento de guardar o sábado 
(=Dia do Senhor ou Domingo) é mais especial-
mente dirigido aos chefes de família e a outros su-
periores, porque estes são obrigados não somen-
te a guardá-lo por si mesmos, mas também fazer 
que seja ele observado por todos os que estão sob 
o seu cuidado; e porque são, às vezes, propensos 
a embaraçá-los por meio de seus próprios traba-
lhos. Êx 23:12.

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.

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 
contatos, tenha acesso aos nossos sermões e ví-
deos, Bíblia (ARA), hinário (HNC), cultos ao vivo, e 
muito mais. Baixe ou atualize a sua versão. Acesse 

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 horários 
dos ensaios na contracapa do boletim.

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

Avisos
Reunião do Conselho
O Conselho da Igreja está convocado para se reunir 
nesta terça-feira, dia 16 às 19:00 para a reunião de ora-
ção e às 20:00 para a reunião administrativa.

Almoço missionário
No próximo domingo, dia 21, teremos nosso tradicional 
almoço missionário! Nossa equipe venderá deliciosos 
kits para você levar para casa e desfrutar com sua fa-
mília. Toda a renda arrecadada será revertida para os 
trabalhos missionários da IPVM. A venda acontecerá 
após a Escola Dominical.

Planejamento 2019
As diretorias eleitas já devem fazer seu plano de traba-
lho para 2019, pois no final de outubro haverá a Reu-
nião de Agendamento.

Recanto 40 anos
No sábado retrasado, 06/10, recebemos cerca de 
500 pessoas no Recanto Presbiteriano. Nós pudemos 
compartilhar, servir e ser servidos, cantar louvores, 
abraçar e sorrir, comer e desfrutar de momentos ma-
ravilhosos de alegria e comunhão.

Celebramos os 40 anos de vida do Recanto. 40 anos 
de benção, de pessoas que foram usadas pelo Senhor 



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 08/10, o irmão Degomar Salum foi chamado 
para estar ao lado do nosso Senhor e Salvador.  Pai 
de Ana Paula Salum Ferreira - esposa do Guilherme 
Vampré, o Sr. Degomar agora desfruta do descanso  
na casa de Deus. 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. A sra. Mira 
Lemes pede oração por sua saúde.

Aniversariantes da semana

14  Thiago Carvalho Chueiri
 Janine Mendonça Rollo
 Monique De Oliveira Texeira
15 Luis Felipe Cárnio Alvarez
16  Carlos Roberto Sebastiani
 Lucas Machado Silva D’elia
17  Otávio Aguiar Vasconcellos
 Priscila Lenci Boccia
 Cristina Peso Lavitola Siqueira
18  Salma Abrahão
 Regina Célia Rocha Felice 
 Célio Gabriel Fernandes da Silva
19  Lygia Magalhaes Costivelli Barros
 Júlia Rocha De Moraes
20  Mauro Torrente
 Gabriel Cárnio Caradori
 Giovanna Deacolino Pasciano
 Helena Fonseca Fraga Silva
 Rachel Emerick De Souza Carpinetti
 José Dos Santos

Escalas

Anotações

HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Everson e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro Geral IPVM
DIÁCONOS: João Batista, Josué Jr., Luiz Petrilli Fº  
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Missionário Jônatas Almeida
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Amauri, Eleusis, 
Everson, João Baptista, Hothir, Petrilli e Ruy Ferreira
LOUVOR MUSICAL: Coro Kids IPVM 
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Eduardo, Gerson, Márcio, 
Saulo e William (Quarta-feira, 24.10 – Palombarini)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Missionário Jônatas Almeida
LOUVOR MUSICAL: Grupo IPVM e Coro Maranatha

Rua Vergueiro, 2407 | Vila Mariana
São Paulo - SP | CEP 04101-200
[11] 5085-2929 | [11] 5579-2929
ipvm@ipvm.org.br
ipvm.org.br



 Nossos dias são bastante complicados e vemos uma inquietação em rela-
ção aos filhos (pais mais jovens) e quanto aos netos (os avós) com o que se tem vis-
to em nosso meio social, a que tenho chamado de inversões. Nesse sentido recebi 
de uma de minhas filhas um texto atribuído ao Padre Gabriel Vila Verde, texto que 
transcreverei a seguir por expressar o sentimento da maioria dos cristãos no Brasil 
em relação a tais inversões:
 “Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os 
casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos e 
sem compromisso, mas que os gays se casem na Igreja. Que as mulheres tenham 
corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. 
Querem que os homens se tornem ‘frágeis’ e delicados e com trejeitos, como se 
fossem mulheres. Uma criança com apenas cinco ou seis de vida já tem o direito 
de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida, mas um menor de dezoito 
anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para os doentes nos 
hospitais, mas há o incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança 
de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a he-
terossexualidade e viver a homossexualidade, mas não existe nenhum apoio deste 
mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterosse-
xualidade e se o tentarem fazer, é crime. Ser a favor da família e religião é ditadura, 
mas urinar em cima dos crucifixos é liberdade de expressão. Isso é doença mental, 
uma esquizofrenia social, bem pior do que a síndrome que eu passei.”
 O texto acima expressa muita verdade e parece bem próximo do que já 
ouvi outro padre (Fábio de Melo) falar sobre o assunto, no qual aponta as situações 
de inversões dentro do contexto em que estamos vivendo, onde “o certo é chamado 
errado, e o errado chamado certo”. Argumenta-se de que “certo e errado” depen-
de apenas de sua posição ou modo de ver. No entanto, na maneira cristã de ver o 
mundo (cosmovisão), ou seja, na forma de se conceber as realidades circundantes 
a nós temos o referencial de nossos livros sagrados (Bíblia), pelos quais pautamos 
nosso viver e nossa conduta. Não podemos impor aos outros que façam o mesmo, 
mas temos o direito de nos opor aos que, de forma acintosa e desrespeitosa, são 
partidários da inversão posta em nosso meio, depreciando valores cristãos e ten-
tando criminalizar os que querem propagá-los, mantê-los e vivenciá-los.  Sendo o 
texto escrito ou não pelo Padre Fábio, minha posição, como pastor e cristão, é de 
concordância com o exposto, e minha postura será de combate a essa enxurrada 
de inversões que tem inundado nossa sociedade. É tempo de nos levantarmos e 
dizer: Basta. 

                                                                                                   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

DOM
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11h
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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


