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Acontece hoje
Batismos
Hoje de manhã, por ocasião do culto matutino, a 
igreja participará do sacramento do batismo in-
fantil, ministrado pelo Rev. Gustavo Bacha, de 
Liz Maciel Almeida, filha de Diego Augusto e Ana 
Maciel Almeida e do Rafael Volpe Martins, filho do 
Flávio e Ana Lúcia Martins. Que o Senhor abençoe 
esses pequeninos, a fim de que cresçam na graça 
e no conhecimento de Deus.

Celebração da Eucaristia
Participemos no culto vespertino deste momento 
de redenção, entrega e renovação ao Senhor Jesus.

Escola Bíblica
Nossas aulas começam às 11:00. Aproveite esta 
oportunidade oferecida para o enriquecimento de 
sua vida espiritual.

Participe
Junta Diaconal
Os diáconos estão convocados para a reunião or-
dinária que ocorrerá amanhã, dia 05, a partir das 
19:30, no local de costume. Contamos com a pre-
sença de todos os irmãos deste ministério. 

Jejum e Oração 
Participe nesta terça-feira, juntamente com a igre-
ja, deste tempo reservado para jejuar e orar.  O je-
jum será, pelo menos, até ao meio dia.

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

SAF – Sociedade de Senhoras
• Plenária: Amanhã teremos nossa reunião às 
15:00. Aguardamos sua presença!
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: aconte-
cem todas as terças-feiras às 13:00. 
• Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são rea-
lizados nas segundas às 14:30.

Estudo bíblico
Venha louvar, orar e estudar a Palavra de Deus co-

nosco no meio da semana. Estamos estudando o 
livro de Apocalipse. Todas as quartas-feiras, às 
20:00. Esperamos por você!

UCP (crianças)
No próximo sábado, a UCP, fará uma ativida-
de externa!! Fique por dentro acessando nossa 
rede social. Para mais informações sobre nossa 
programação, contatar os coordenadores Alê e 
Duda pelo Whatsapp: 11.9.7693.4237.

UPA (adolescentes)
UPA EXTERNA -  No próximo sábado, dia 10, te-
remos um Pic Nic no Parque Ibirapuera. Saire-
mos pontualmente às 14hs da IPVM. Mas quem 
desejar poderá ir direto para o Parque e nos en-
contramos todos às 15hs na OCA. Retorno para 
a igreja ou direto para as casas às 18hs. Vem 
com a gente e traga amigos!

UMP (jovens)
Encontros aos sábados, às 18:30. Confira as pro-
gramações da mocidade! 
• 10/11: Atividade externa - ação social no IBTE
• 17/11: Não temos encontro (feriado - Procla-
mação da República)
• 24/11: Louvarte 

Siga nossas redes sociais para não perder ne-
nhuma 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 almo-
ço no dia 08 de dezembro às 12:00. Tudo está 
sendo feito com muito carinho pela nossa equi-
pe com o apoio de um buffet que preparou um 
cardápio especial para a Geração de Ouro. Os 
convites já estão à venda no Cantinho Cultural.



Novas Diretorias 
Solicitamos que encaminhem os nomes dos 
novos líderes para o e-mail secretaria@ipvm.
org.br com urgência!

Solidariedade
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 do-
ação para reposição do estoque. Os irmãos que 
puderem 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 - Pergun-
tas do Catecismo Maior.
121. Por que a expressão “lembra-te” se acha 
colocada no princípio do quarto mandamento?
A expressão “lembra-te” se acha colocada no 
princípio do quarto mandamento, em parte de-
vido ao grande benefício que há em nos lembrar-
mos dele, sendo nós assim ajudados em nossa 
preparação para guardá-lo; e porque, em o guar-
dar, somos ajudados a guardar melhor todos os 
mais mandamentos, e a manter uma grata re-
cordação dos dois grandes benefícios da criação 
e da redenção, que contém em si a breve súmula 
da religião; e em parte porque somos propensos 
a esquecer-nos desde mandamento, visto haver 
menos luz da natureza para ele, e restringir nos-
sa liberdade natural quanto a coisas permitidas 
em outros dias; porque esse aparece somente 
uma vez em cada sete, e muitos negócios secu-
lares intervém e muitas vezes nos impedem de 
pensar nele, seja para nos prepararmos para ele, 
seja para o santificarmos; e porque Satanás, com 
os seus instrumentos, se esforça para apagar a 
glória e até a memória desde dia, para introduzir 
a irreligião e a impiedade. Êx 20.8; Ex 16.23; Ez 
20.12, 20; Gn 2.2, 3; Sl 118.22, 24; Nm 15.37, 38, 
40; Êx 34.21; Lm 1.7; Ne 13.15-23, Jr 17.21-23.

Expediente pastoral 
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), 
ou deseje apenas conversar com o pastor li-
gue para a secretaria da igreja no 5085-2929, e 
agende um horário.

Cultos na internet
Para os cultos ao vivo acesse o endereço: www.

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 facilita-
dor. 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) – Gilberto 
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 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
Bazar de Natal 
Sábado que vem a SAF realizará o Bazar de Natal  
(dia 10). Atenção!!! O Brechó abre às 13:00 e o 
Bazar abre às 14:00. Reserve a data!! A renda 
será revertida para auxílio a missionários e de-
mais trabalhos sociais ao longo do ano de 2019.  
Doações: ainda dá tempo de ajudar!! Solicitamos 
roupas, peças de artesanato, objetos decorativos, 
bijuterias, novos ou em ótimo estado para ser ven-
dido nesse dia.

Cantata Deus conosco
Agradecemos ao Coro, Orquestra e Grupo IPVM pela 
linda mensagem cantada, que enriqueceu nossos 
cultos no domingo passado. Que o Senhor continue 
abençoando e renovando em cada membro a alegria 
do louvor.  

Gratidão
Rv. Fidelcino Camargo compartilha com muita alegria 
com os irmãos que no dia 7 de novembro haverá um 
culto de Ações de Graça por sua jubilação e de mais 25 
pastores. Acontecerá no Templo da IPB de Brasília (DF). 



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 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 ativida-
des também no Instagram. Não deixe de curtir e 
acompanhar nossa página: 
https://www.instagram.com/ipvilamariana/ ou 
@ipvilamariana 
Facebook: https://www.fb.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 e Silas de Oliveira Baptista.

Aniversariantes da semana

Hoje Elizabeth de Camargo Martins
 Ana Taffari Ferreira da Costa
5 Elias de Sousa Fontes
 Mira da Silva Lemes
 André Alves Machado
6 João Batista Paschoal
 Heloísa Garcia de Souza
 Alessandra Teisen Luz
 Rute Rodrigues Rezende
 Paulo Roberto de Abreu
 Cid Ragaini
 José Amâncio da Silva 
7 Gabrielly Paiva Fontes Damasceno
 Arthêmia Nascimento Silva Santos
 Rogério da Hora Moreira
 Eduardo de Moraes
8 Andressa Galhardo Gasparelo
 Dionísio Quintino de Abreu
9 Helena Machado Pretti
 Cláudio Fernandes
 Sarah  Petriche Gomes

Escalas

Anotações

HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: João Baptista 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. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Everson, Hothir e Silas 
LOUVOR MUSICAL: Congregação

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage 
PRESBÍTEROS: Hothir e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Alexandre, J.Batista, Josué Jr., L.Petrilli Fº, 
Teófilo, Everardo e Jeferson (Quarta-feira, 14.11 – Saulo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Alexandre e Silas
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha e Grupo 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

 Priscila de Paula Vieira Scherrer
 Luiz Eduardo Penteado Machado
10 Kelen de Castro Oliveira Martins
 Rilda Rodrigues da Rocha
 Jacqueline Cristian Reis Ferreira



 Não sou afeito às estruturas novas de mídia, ou seja, não faço parte 
de nenhum “grupo” no “facebook” ou qualquer outro meio ou canal de in-
formação ou disseminação de notícias. Não digo que isso seja bom, apenas 
prefiro ter um pouco de isenção, sossego e paz. Mesmo em “whatsapp” ao 
receber certas “mensagens” de conteúdo não informativo (de fato) peço que 
parem de me enviar, pois além de “encher” meu aparelho celular de material 
sem sentido, me obriga a gastar meu tempo verificando se se trata de algo 
relevante, o que constato não ser.
 Quando da eleição do Partido dos Trabalhadores o slogan “a espe-
rança vence o medo” foi muito bem posta pelos que alcançaram a vitória na-
quele pleito, pois havia um clima (promovido pela direita) de medo e receio 
por uma onda de saques, invasões, fechamento de templos, etc. No entanto, 
vemos que vai sendo, agora, patrocinada por militantes deste partido a mes-
ma coisa que combateram no passado, ou seja, a disseminação do temor ou 
medo com fala de ameaça à democracia, extermínio de minoria, pessoas se 
matando na rua e atirando umas nas outras, etc.
 Nem a direita estava certa anteriormente e nem a esquerda está 
agora ao fomentar esse tipo de “informação”. O país tem, ainda, ordem e 
estrutura de governo para conter posturas e atitudes incompatíveis com os 
dispositivos de nossa Constituição e leis. Mesmo que indivíduos em nossas 
Cortes Maiores possam ter sua tendência ou inclinação, a instituição é maior 
que eles, o Congresso não é refém de uma pessoa e manterá sua atenção e 
vigilância para sustento das liberdades e direitos civis. Não vamos dar caso 
a “visões e revelações da parte de Deus”, ou de “profetas”, já enxergando 
“banho ou derramamento de sangue de nossos jovens”. Isso é terrorismo 
psicológico.
 Cabe-nos orar ao Senhor, como determinado nas Escrituras, a favor 
dos que estão investidos de autoridade (deste ou daquele partido, com esta 
ou aquela ideologia) para que conduzam sua vida e realizem seu trabalho 
de modo a promover a verdade, justiça, paz, respeito e harmonia em nosso 
meio, e sermos, ao mesmo tempo, vigilantes críticos do Estado, para que 
este cumpra o papel para o qual Deus o estabeleceu. A recomendação bíbli-
ca é esta: “Examinai tudo e retende o que é bom”. (I Ts.5:21).  Sem terroris-
mo ideológico de direita ou de esquerda.

 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


