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Acontece hoje
Assembleia Extraordinária
A igreja reunir-se-á HOJE, dia 11, às 10:30, em As-
sembleia Geral Extraordinária, em 1ª convocação, 
para deliberar sobre pauta única abaixo descrita:

- concessão, sem ônus financeiro à IPVM, do títu-
lo de Pastor Emérito ao reverendo Paulo Audebert 
Delage.

Tendo em vista a especificidade  da pauta a ser tra-
tada nessa assembleia, o Conselho definiu que ela 
se realizará no modelo anterior ao recentemente 
aprovado pelo Supremo Concílio (as chamadas “as-
sembleias abertas”), ou seja, as listas de presença e 
a urna estarão  disponíveis somente no local e horá-
rio especificados de cada assembleia.  Caso não haja 
quorum a 2ª convocação será realizada no dia 25/11, 
no mesmo local e  horário. 

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

Participe
Reunião de oração
Vamos nos unir na intercessão por nossa igreja, pas-
tores, lideranças e irmãos, bem como por nosso País 
e presidente.  Todas as terças-feiras às 12:00 no sa-
lão Isaac de Mesquita. 

SAF – Sociedade de Senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem 
todas as terças-feiras às 13:00. 
• Reunião de Oração: Todas as quartas às 15:00. 
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são realiza-
dos nas segundas às 14:30.

Estudo bíblico
Venha louvar, orar e estudar a Palavra de Deus co-
nosco no meio da semana. Todas as quartas-feiras, 
às 20:00. 

UCP (crianças)
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 des-
viará dele.” Prov.22:6

UPA (adolescentes)
Não teremos atividades no próximo sábado, dia 18 
em razão do feriado prolongado. 

UMP (jovens)
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
17/11: Não temos encontro (feriado - Proclamação 
da República)
24/11: Louvarte 
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 – (grupo para solteiros, separados e viúvos)
Próxima reunião será no dia 1º de dezembro às 
19:30. O palestrante será o Pr. Paulo Delage e tere-
mos a participação do Pb. Amauri e Gilzane no lou-
vor. Aguardamos sua presença!

Geração de Ouro
Você já comprou seu convite para o nosso Almoço 
de Fim de Ano, no dia 08 de dezembro? Os convi-
tes estão à venda no Cantinho Cultural. Não per-
ca, pois nossa equipe está preparando esta pro-
gramação com muito carinho com o apoio de um 
buffet que preparou um cardápio especial para a 
Geração de Ouro. 

Pequenos Grupos Familiares
É uma excelente oportunidade de crescer na gra-
ça 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 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



Culto de Ação de Graças
Será realizado na quinta, dia 22, às 20:00. Vamos 
celebrar e agradecer a Deus por Seu amor e pelas 
graças derramadas em nossa vida no decorrer 
deste ano. Teremos um tempo precioso de grati-
dão ao Senhor por Sua provisão, livramentos re-
cebidos, vitórias alcançadas e suporte emocional 
nas provações. Venha e convide um amigo para 
que ele vivencie conosco esse momento tão es-
pecial. Sugerimos aos irmãos trazerem pelo me-
nos 1 kg de alimento não perecível para doação. 

Dízimos e Ofertas
No intuito de uma melhor identificação dos de-
pósitos e transferências realizados nas contas 
bancárias da igreja, a tesouraria solicita aos ir-
mãos a gentileza de encaminharem por email 
o comprovante da transação bancária. O email 
da tesouraria é:  tesourariaipvm@gmail.com

Recepção de membros
Com muita alegria recebemos à comunhão da 
família IPVM, na última reunião do Conselho 
em 16 de outubro, os seguintes irmãos: Thiago 
Matheus da Costa e sua esposa Suzana Romão 
de Oliveira da Costa, por carta de transferên-
cia, oriundos da IP. de Moema em São Paulo 
(SP); e como membros não comungantes, por 
carta de transferência acompanhando seus 
pais, os menores: Giovana Simões da Costa e 
Matheus Simões da Costa.

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Pergun-
tas do Catecismo Maior.
122. Qual é o resumo dos seis mandamentos 
que encerram o nosso dever para com o ho-
mem? O resumo dos seis mandamentos que 
encerram o nosso dever para com o homem, é 
amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a 
fazer aos outros aquilo que desejamos que eles 
nos façam. Mt 22.39; Mt 7.12. 

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.
ipvm.tv.br e para os cultos gravados acesse 
http://ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/

• 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 ho-
rários dos ensaios na contracapa do boletim.

Coro Masculino Maranatha 
O coro encontra-se neste fim de semana louvando 
a Deus na cidade de Caxambu-MG (1ª Igreja Pres-
biteriana, praça principal e clube). Acompanhemos 
nossos irmãos em oração.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
Venha nos ajudar! O Disquepaz é um trabalho vo-
luntário de aconselhamento pelo telefone, baseado 
na Palavra 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

Temporada de Verão 2019: Firmes
Já estão abertas as inscrições! Não deixe para a úl-
tima hora. Para mais informações acesse o site do 
recanto: http://www.recantopresbiteriano.com.br/
temporadas/inscricoes/
Condições de pagamentos:
• Turma P - (09-12/jan) - crianças de 5 a 8 anos.
De 15/10 até 20/11 - R$ 525,00 - 3x R$ 175,00
A partir de 21/11 – R$ 570,00- 3x R$ 190,00
• Turma M - (13-19/jan) - crianças de 9 a 12 anos.
De 15/10 até 20/11 - R$ 825,00 - 3x R$ 275,00
A partir de 21/11 – R$ 870,00- 3x R$ 290,00
• Turma G - (20-26/jan) - adolescentes de 13 a 
17 anos.
De 15/10 até 20/11 - R$ 825,00 - 3x R$ 275,00
A partir de 21/11 – R$ 870,00- 3x R$ 290,00
Se precisar confirmar a inscrição mandar uma 
mensagem para o WhatsApp do Recanto (11) 
99711-5932.

Avisos
Conselho da IPVM
Todos os presbíteros e pastores estão convocados 
para a reunião do Conselho que será realizada na 
próxima terça-feira, dia 13, às 19:30, na sala execu-
tiva da IPVM para nomeações da diretoria do Con-
selho e dos ministérios da igreja.



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. Bai-
xe ou atualize a sua versão. Acesse a Google play ou a 
App Store e busque por: IP Vila Mariana ou IPVM

Redes sociais
A IPVM está divulgando suas principais atividades tam-
bém no Instagram. Não deixe de curtir e acompanhar 
nossa página: https://www.instagram.com/ipvilama-
riana/ ou @ipvilamariana e no face: https://www.face-
book.com/ipvilamariana/

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Canti-
nho Cultural.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados e doen-
tes em nossas orações: Hulda Ferreira Blaud, Marlene 
Caruso, Jahel Valim, Adina e Olga Abrahão e Silas de 
Oliveira Baptista.

Aniversariantes da semana

Hoje Maria Ilma Leite Nakamura
12 Débora Galhardo dos Santos
 Sueli da Hora Moreira
13 Adriana Rogéria Heleno Hurtado
 Nathália Carvalho Andrada
14 Joao Marcos Turra Rosa
 José Nicodemos Corrêa
15 Camila Rodrigues Ruffo Moreira
 Débora Silvério de Aquino
17 Luiza Diório
 Aline Chaves Braga
 Léa Gonçalves Miguel
 Maria Dulce Feitosa da Silva
 Dora Stalder Galhardo
 Juliane Amador Zogaibe Alkimin

Escalas

Anotações

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

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

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Aderbal, Everson, Eleusis, Hothir, 
Ruy, Silas e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Gerson, Márcio, Saulo, 
William, Marcio Cossani e Rogério (Quarta-feira, 
21.11 – Sérgio)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Congregacional



 O ser humano parece ter uma necessidade de estabelecer algo em 
que confiar ou se apoiar para realização de suas expectativas e, assim, sen-
tir-se seguro, tranquilo e confortável. Ocorre que nem sempre tais pontos de 
ancoragem e segurança são adequados ou apropriados, mostrando-se frágeis e 
vacilantes, gerando danos e males terríveis aos que neles se apoiam. O salmista 
adverte: “Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não 
há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó; neste mesmo dia todos os 
seus desígnios se desfazem” (Salmo 146:3-4).
 Escrevo isso pelo fato de me preocupar o que estou começando a ver 
em relação ao quadro político brasileiro neste período pós-eleitoral com o posi-
cionamento de muitos em relação à figura do presidente eleito. Em um culto, em 
determinada Igreja Batista, ao entrar no templo algumas pessoas começaram a 
gritar “mito, mito, mito”. A palavra aqui não tem conotação de mentira, mas de 
algo fora do natural, excedente à realidade terrena. Isso é muito preocupante 
visto que a visão mitológica pode gerar a ideia messiânica, e as consequências 
de messianismos na história da humanidade e do Brasil são graves e profundas. 
 Colocar as esperanças em uma pessoa (ou sistema) é um equívoco gra-
ve e de trágicas consequências como afirmou o salmista no texto citado acima. 
Eles não são os salvadores e não têm salvação. Devem ser vistos como agentes 
(ou instrumentos) pelos quais a ação de Deus possa se manifestar trazendo 
livramento e salvação, mas não eles. Jair Bolsonaro não é “salvador da Pátria” 
como indivíduo que enfeixa nele toda a solução para as mazelas de nosso País. 
Ele não tem “varinha de condão”, nem é detentor da “pedra filosofal”, nem, tam-
pouco possui “lâmpada mágica”. Vê-lo assim (mito) é repetir o erro de muitos 
no passado (distante e recente) de nosso Brasil, seja com Antônio Conselheiro, 
Getúlio Vargas, Juscelino, Jânio, Lula ou qualquer outro “mito” ou “messias”. 
 Devemos colocar a pessoa do presidente diante de Deus em oração, 
bem como dos demais que estão em exercício de autoridade (inclusive a oposi-
ção), para que possamos, mercê de Deus, experimentar dias de paz e melhoria 
na vida de todos nós, com menos corrupção, mais justiça social, educação, se-
gurança e saúde. Sigamos os passos do salmista que nos ensina: “Uns confiam 
em carros, outros em cavalos; nós, porém, nos gloriaremos no Nome do Senhor 
nosso Deus. Eles se encurvam e caem; nós, porém, nos levantamos e nos man-
temos de pé.” (Salmo 20: 7-8). Aleluia.

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


