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Acontece hoje
Cantata Deus conosco
O Coro, Orquestra e Grupo IPVM apresentam 
hoje, nos cultos matutino e vespertino, a Can-
tata Deus Conosco, em comemoração à refor-
ma protestante. Louve a Deus conosco!

Escola Bíblica
Excelente oportunidade de conhecer mais a 
Palavra de Deus. Pastor Paulo informa que 
devido ao compromisso assumido com outra 
igreja hoje pela manhã, sua classe não funcio-
nará. As aulas são iniciadas às 11:00 e termi-
nam às 12:00.

Participe
Reunião de oração
Vamos nos unir na intercessão por nossa igreja, 
pastores, lideranças e irmãos, bem como pelo 
nosso País e eleições. Todas as terças-feiras às 
12:00 no salão Isaac de Mesquita.  

SAF – Sociedade de Senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acon-
tecem todas as terças-feiras às 13:00.
 *Precisamos de doações de roupas e sapatos 
masculinos para crianças e adultos.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são 
realizados nas segundas às 14:30.

Estudo bíblico
Venha participar, nas quartas-feiras, do nosso 
encontro para louvar, orar e estudar a palavra 
de Deu. Acontece às 20:00 no salão social. 

UCP (crianças)
No próximo sábado, a UCP não terá atividades 
por motivo do feriado de 2 de novembro. 

UPA (adolescentes)
Não teremos atividades neste próximo sábado, 
dia 03/11, em razão do feriado do final de se-
mana. E no sábado seguinte, dia 10/11 faremos 
atividade externa. Fique atento às nossas re-
des sociais e informe-se dos detalhes.

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as 
programações da mocidade! 

• 03/11: Não temos encontro (feriado de Finados)
• 10/11: Encontro UMP
• 17/11: Não temos encontro (feriado - Proclamação 
da República)
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 

Geração de Ouro
Nosso último encontro desse ano será um almoço 
no dia 08 de dezembro às 12:00. Tudo está sendo 
feito com muito carinho pela nossa equipe com o 
apoio de um buffet que preparou um cardápio espe-
cial para a Geração de Ouro. Os convites já estão a 
venda no Cantinho Cultural.

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. 
Participe! Os grupos são divididos da seguinte for-
ma:
• 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) – Gil-
berto 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 



preparo do almoço. Deus abençoe a vida de cada 
membro envolvido!

Doação Sangue 
Leandro Farias dos Santos Abreu, primo da Hél-
via Aguiar, realizou uma cirurgia de quadril  e por 
ter anemia falciforme precisou tomar algumas 
transfusões (tipo O negativo).  Esta é uma doação 
para reposição do estoque. Os irmãos que pude-
rem ajudar segue o endereço.
• Beneficência Portuguesa de São Paulo: Rua Ma-
estro Cardim 1144 
• 2ª a 6ª 7 8:00 as 16:00
• Sábado 7h00 as 14h00

   
No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas 
do Catecismo Maior.
120. Quais são as razões anexas ao quarto man-
damento, para lhe dar maior força?
As razões anexas ao quarto mandamento, para 
lhe dar maior força são tiradas da equidade dele, 
concedendo-nos Deus seis dias de cada sete para 
os nossos afazeres, e reservando apenas um para 
si, nestas palavras: “Seis dias trabalharás e farás 
tudo o que tens para fazer,” de Deus exigir uma 
propriedade especial nesse dia: “O sétimo dia é 
o sábado do Senhor teu Deus,” do exemplo de 
Deus, que “em seis dias fez o céu e a terra, o mar 
e tudo o que neles há, e descansou no dia séti-
mo;” e da benção que Deus conferiu a esse dia, 
não somente santificando-o para ser um dia san-
to para o seu serviço, mas também determinan-
do-o para ser um meio de bênção para nós em 
santifica-lo: “portanto o Senhor abençoou o dia 
de sábado e o santificou.” Êx 20.9, 10; Êx 20.11.

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.

Agenda pastoral
Neste domingo, pela manhã o Rv. Paulo estará 
participando do Culto da Ig. Presb. de Moema, 
expondo a Palavra de Deus.

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/

com a Rosângela pelo telefone 99708- 3690.
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232
Se desejar falar com um conselheiro: 5572-6454

Avisos
Reunião de Agendamento 
A reunião será amanhã, dia 29 às 19:30, com 
todas as diretorias de ministérios para o plane-
jamento das programações de  2019, na sala do 
Conselho.

Projeto Ana
É uma reunião de oração, especialmente dedica-
da à intercessão pelos filhos, que acontece na úl-
tima quarta de cada mês às 15:00 no salão Isaac 
de Mesquita. Aguardamos a sua presença!

Diretorias 2019
Solicitamos aos coordenadores dos ministérios e 
coros, que ainda não enviaram por email a dire-
toria do ano que vem, que enviem com URGÊN-
CIA, para a secretaria da igreja pelo email: ipvm@
ipvm.org.br

Bazar de Natal 
A SAF realizará o Bazar de 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. 
Doações: Solicitamos roupas, peças de artesana-
to, objetos decorativos, bijuterias, novos ou em 
ótimo estado para ser vendido nesse dia. Agrade-
cemos sua colaboração. 

Lançamento
Os irmãos estão convidados para o lançamento 
do álbum “Perfeições” com a participação do Rv. 
Edilson Botelho, Stenio Március, Marinho Brazil e 
Toninho Zemuner e do novo livro do pastor Pau-
lo: Conhecendo sobre o Judaísmo, Cristianismo e 
Islamismo. Sábado, dia 03/11, às 19:00 na IPVM.

Almoço Missionário
O Conselho Missionário agradece aos irmãos que 
participaram da compra dos kits do Almoço mis-
sionário e informa que a arrecadação foi de R$ 
6.286,00. O valor arrecadado será encaminha-
do aos nossos missionários. Agradece também, 
a todas as pessoas envolvidas no processo do 



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 
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 acom-
panhar nossa página: https://www.instagram.
com/ipvilamariana/ ou @ipvilamariana e no face: 
https://www.facebook.com/ipvilamariana/

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no 
Cantinho Cultural.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados e 
doentes em nossas orações: Hulda Ferreira Blaud, 
Marlene Caruso, Jahel Valim,  Adina e Olga Abrahão. 
Silas de Oliveira Baptista agradece as orações dos 
irmãos e informa que continua se restabelecendo 
sua saúde em casa. 

Aniversariantes da semana

Hoje Amaury Clemente Ferreira
 Vera Vasti Valim
 André Luiz Bassini Portella
 Maria Eduarda Vilela Teixeira
 Rodrigo Miranda Salgado
 Felipe Duarte Azevedo
29 Helga Alves Nishioka
 Helena Borges De Oliveira
 Rebeca Leme De Moura Cótes
 Débora Valle Soares
30 Flavia Cristina Machado Silva D’elia
 Izabel Rodrigues Alves De Assumpção 
 Gabriela Rodrigues Alves Assumpção 
31 Karen Filietaz
 Rafael Luiz Buzzi
 Rodrigo Dias Medeiros
1/11 Selma de Campos Vasconcellos
 Edissa Magliocca Gonçalves
 Carmela Maria Vieira Pedalino
2 Tereza Moreira de Souza
3 Arthur Ribeiro Campos Morbidelli
 Maria Fernanda Araújo Placiê Ferreira
 Daniel de Lima

Escalas

Anotações

HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM, Orquestra e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonardo, Mar-
celo, Oflar Simões, Sérgio (Quarta-feira, 31.10 – Oflar)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM, Orquestra e Grupo IPVM

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage 
PRESBÍTEROS: Silas e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Congregação
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, Kesley, 
Leonardo, Lucas e Paulo (Quarta-feira, 07.11 – Renato)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal,  Alexandre, Amauri, Eleusis, 
Everson, Hothir  e Silas 
LOUVOR MUSICAL: Congregação

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



 O ambiente da política (para quem viveu e pastoreou no interior de 
Minas Gerais) sempre traz certo clima de tensão com a polarização de po-
sições, gerando situação de conflitos entre irmãos, os quais assumem suas 
trincheiras com toda paixão e passam a execrar o “outro lado”, deixando 
de perceber as falhas (erros) de seu aliado ou partido, e não reconhecendo 
as virtudes do seu adversário. Muitas vezes ao passar de alguns anos as 
posições são alteradas e adversários se tornam correligionários unindo-se 
“contra” um “inimigo comum” e o ciclo se repete.
 O momento político no Brasil (na corrida presidencial) tem elevado 
esse ambiente de polarização a altos riscos. Claro que já vivenciamos isso 
em outros tempos de nossa política nacional. Mas, a proximidade estabe-
lecida pelas redes sociais e de informação, aumentando exponencialmente 
sua velocidade em transmitir e receber, faz com que as polaridades se tor-
nem exacerbadas e o derrame de notícias tendenciosas ou não verdadeiras 
gere um clima de esfacelamento nas relações dentro da família e da Igreja. 
 Devemos e podemos ter nossas preferências, tendências, opiniões 
e posições políticas. No entanto, não é possível admitir o juízo discriminató-
rio ou a rotulação indevida sobre aquele que pensa de modo divergente do 
meu. É preciso entender que a divergência de inclinação política não deve 
ser fator para determinar a sinceridade da fé cristã de alguém. A polarização 
fará com que eu sempre diga: “quem apoia “a” não é cristão”, ou “o seguidor 
do “b” não tem como ser cristão”. Isso se dá pelo fato de esquecermos o 
ensino de Jesus ao nos dizer: “Com a medida com que medirdes, sereis me-
didos” (Mateus 7: 2). 
 Estamos no dia decisivo quanto à escolha do presidente do Brasil. 
Espero que, independentemente do resultado (seja o que eu desejava ou 
não), haja respeito em relação ao outro, cujo candidato não tenha alcançado 
a vitória. Teremos, mesmo que seja difícil a nós, a responsabilidade e o com-
promisso de orar por aquele que vier a ser o condutor do Executivo em nosso 
país, bem como pelos demais que estão investidos de autoridade, como nos 
é determinado nas Escrituras; embora devamos, como Igreja, permanecer 
com independência, sendo a consciência do Estado e levantando a voz “con-
tra Cesar” sempre que ele desejar assumir o que seja de Deus. 

 Rv. Paulo 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

SEG

TER

QUA

QUI

SÁB

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


