
IPVMBoletim da 
Igreja Presbiteriana
de Vila Mariana

ANO LXXVI - DOMINGO 
18 | nov.| 2018 | Nº 3812

REPÚBLICA E 
BANDEIRA

RV. PAULO DELAGE



Acontece hoje
Celebração da Eucaristia
Participemos, hoje, no decorrer do culto matutino, 
deste momento de redenção, entrega e renovação 
ao Senhor Jesus.

Escola Bíblica Dominical
Hoje haverá aula conjunta dos adultos com o pas-
tor Paulo no salão social que será iniciada às 11:00. 
O tema explanado será: Igrejas emergentes e suas 
teologias.

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

SAF – Sociedade de Senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: aconte-
cem todas as terças-feiras às 13:00. 
Doação: O celeiro está precisando de uma gela-
deira para atender uma solicitação.
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. Todas as quartas-feiras 
às 20:00. 

UCP (Crianças)
No próximo sábado, a UCP, está com muitas sur-
presas para os nossos pequeninos!! Pais tragam 
seus filhos, e venham também participar na ela-
boração do nosso projeto. Vamos juntos aprender 
de Jesus. Todos os sábados das 10:00 às 12:00. 
Até lá!! “Ensina a criança no caminho em que deve 
andar, e ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” Prov. 22:6

UPA (adolescentes)
“UPA MasterChef” - Teremos no próximo sába-
do, dia 24, a partir das 14:00 até às 18:00, uma 
programação toda especial: Palavra com nosso 
seminarista Bruninho e na sequência nosso UPA 
Masterchef. Fique atento às nossas redes sociais 
e convide amigos!!

UMP (jovens)
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
24/11: Louvarte
01/12: Encerramento das atividades do ano

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
Os convites para nosso Almoço de Confraternização 
já estão à venda no Cantinho Cultural. A data será dia 
08/12 às 12:00 e um buffet foi contratado para pre-
parar 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
• 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.



disponíveis somente no local e horário especifica-
dos de cada assembleia.

Orquestra do Projeto Criar & Tocar
Domingo que vem, dia 25, pela manhã seremos 
enriquecidos com a participação da orquestra da 
AEB acompanhada pelo maestro Joede Rodrigues, 
na liturgia do culto.

Conselho da IPVM
Os presbíteros da IPVM estão convocados para a 
reunião de orçamento na terça-feira, dia 27/11 às 
20:00.

Cada Dia de Natal
Já está disponível para toda a igreja o Devocional 
“Cada dia de Natal”, lembrando que este material é 
de evangelização, portanto, solicitamos aos mem-
bros que forem distribuí-los que presenteiem os 
amigos e vizinhos que ainda carecem conhecer o 
amor de Deus e Seu plano de salvação. Você pode 
levar alguns exemplares, no máximo cinco por se-
mana, retirando-os na tesouraria. É gratuito!

Relatórios dos Ministérios 
Todos os ministérios deverão encaminhar seus re-
latórios e livro de Atas até no dia máximo dia 10 
de dezembro para a apresentação na reunião do 
Conselho. 

Dízimos e Ofertas
No intuito de uma melhor identificação dos depó-
sitos e transferências realizados nas contas ban-
cárias da igreja, a tesouraria solicita aos irmãos a 
gentileza de encaminharem por email o compro-
vante da transação bancária. O email da tesoura-
ria é:  tesourariaipvm@gmail.com

Você é nosso convidado!
Neste ano de 2018 o Coro IPVM completa 70 anos! 
Desde sua fundação, a IPVM conta com seu coro 
principal, mas foi a partir de 1948 que as ativida-
des do Coro IPVM tornaram-se ininterruptas, par-
ticipando dominicalmente. Motivos de gratidão a 
Deus não faltam, e por isso, convidamos a todos 
para comemorarem conosco dia 02/12, às 19:00, 
com a consagração das novas togas do Coro IPVM, 
e um bolo de aniversário após o culto. Não perca!

Bazar de Natal
Nossa irmã Maria Lúcia Aguiar estará promoven-
do o bazar de Natal nos dias 30/11 e 01/12, na 
Rua Camélias 75 – Mirandópolis, das 11:00 

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

Temporada de Verão 2019: Firmes
Já estão abertas as inscrições! Não deixe para a última 
hora. Para mais informações acesse o site do recanto: 
http://www.recantopresbiteriano.com.br/tempora-
das/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 men-
sagem para o WhatsApp do Recanto (11) 99711-5932.

Avisos
Culto de Ação de Graças
Será realizado na próxima quinta, dia 22, às 20:00. Va-
mos celebrar e agradecer a Deus por Seu amor e pelas 
graças derramadas em nossa vida no decorrer deste 
ano. Teremos um tempo precioso de gratidão ao Se-
nhor por Sua provisão, livramentos recebidos, vitórias 
alcançadas e suporte emocional nas provações. Venha 
e convide um amigo para que ele vivencie conosco esse 
momento tão especial. Sugerimos aos irmãos trazerem 
pelo menos 1 kg de alimento não perecível para doação.

Assembleia Extraordinária
A igreja reunir-se-á no próximo dia 25 às 10:30, em As-
sembleia Geral Extraordinária, em 2ª convocação, para 
deliberar sobre pauta única abaixo descrita:

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

Tendo em vista a especificidade  da pauta a ser tratada 
nessa assembleia, o Conselho definiu que ela se realiza-
rá no modelo anterior ao recentemente aprovado pelo 
Supremo Concílio (as chamadas “assembleias aber-
tas”), ou seja, as listas de presença e a urna estarão  



às 20:00. Parte da verba será direcionada para as 
obras assistenciais da SAF da IPVM. Venha e traga 
suas amigas!

Feira de Artesanato
A Ig. Pb. do Brasil no Ipiranga convida para a tradicio-
nal Feira de Artesanatos que ocorrerá no dia 01/12 
das 10:00 às 16:00 na sua sede. ( Rua 2 de Julho 597). 
A renda arrecadada será destinada ao trabalho mis-
sionário que a igreja apoia. Mais informações acesse: 
www.ipbi.com.br

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do 
Catecismo Maior. 
123. Qual é o quinto mandamento? 
O quinto mandamento é: “Honrarás a teu pai e a tua 
mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o 
Senhor teu Deus te há de dar.” Êx 20.12. 
124. Que significam as palavras “pai” e “mãe,” no 
quinto mandamento? 
As palavras “pai” e “mãe,” no quinto mandamen-
to, abrangem não somente os próprios pais, mas 
também todos os superiores em idade e dons, es-
pecialmente todos aqueles que, pela sua ordenação 
de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, 
quer na Família, quer na Igreja, quer no Estado. Pv 
23.25; Gn 4.20, 21; 2Rs 5.13; Gl 4.19; Is 49.23.

Expediente pastoral 
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), ou dese-
je apenas conversar com o pastor ligue para a secre-
taria da igreja no 5085-2929, e agende um horário.

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no Can-
tinho 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 Florinda Miaco de Moura
 Laura Trimer de Baptista
20 Ione Ferreira Luz
 Ana Lidia Turra Rosa
 Rebeca Polli Rezende de Araújo
 Celmy Gleth Machado
 Leandro Costa Silva
21 Nicholas de Aquino Maia

Escalas
HOJE
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Eleusis
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Grupo IPVM
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonardo, 
Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-feira, 28.11 
– Teófilo)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Everson e Petrilli
LOUVOR MUSICAL: Coro Jovem 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

 Fábio Kawaoka Takase
 Nicolina Boccia Giordani
 Guilherme Casella Caruso
22 Ester Galhardo
 Sarah Bittencourt de Faria Cândido 
 Oflar de Almeida Simões Filho
 Rodrigo Martins Baptista
 Sônia Valdeth Franco Oliveira
23 Amanda Carneiro Rodrigues
 Vanessa Dias de Souza Cambraia
 Iara Akemi de Almeida Nakamura
 Antoun Arkie
24 Pedro Paulo Mendes de Matos
 Jacy Pires de Morais Oliveira



 Em 15 de novembro de 1889 o Marechal Deodoro da Fonseca procla-
mava a República, ou seja, dava um golpe de Estado destituindo o Imperador 
Pedro II e instalando, no Brasil, uma nova forma de governo, a republicana. 
Sem levar em conta o fato da expulsão da família real em tempo recorde, 
em uma atitude humilhante, algumas medidas foram tomadas de imediato 
e que pareciam indicar mudanças radicais e alvissareiras, entre elas a sepa-
ração entre Igreja (seja qual for) e Estado, o reconhecimento do casamento 
civil como válido, a extinção da “nobreza” e seus privilégios (embora viesse 
a criar outra classe com privilégios – a política), a possibilidade de eleições 
(ainda que com restrições aos que poderiam exercer tal privilégio). Assim, 
deixava-se de ter um Imperador para se ter um presidente. A “Res Publica” 
(coisa pública) agora não era mais de uma pessoa, ou de uma classe (no-
bres), mas do povo (público). Parece que a nova classe (política) entendeu 
que a “coisa é pública” e, já naqueles dias, começou a embolsar para si, uma 
vez que é pública e eu represento (“sou”) o povo.
 Foi-se a “Velha República”, veio a “Nova”. Passou também esta e 
veio o “Governo Provisório”, seguido do “Estado Novo”. Após tal período vol-
tamos à República e à democracia (cerca de 10 anos). Seguiu-se a ditadura 
militar com restrições às liberdades pessoais, mas a República permanecia. 
Em 1988 o Brasil volta a caminhar em uma democracia republicana, sendo a 
mesma até os dias atuais. Por todos os períodos apontados tem prevalecido 
a ideia de “coisa pública” não como “do povo, pelo povo e para o povo”, mas 
para alguma classe dominante (elite ou não) que, à custa do que “é do povo”, 
se locupleta, se beneficia e enriquece (independentemente de qual partido 
esteja no governo), concedendo ao povo algumas benesses pelas quais são 
aplaudidos, como se tal ato fosse grande benemerência deles para com o 
povo, e não como sendo o dever e obrigação legítimos de devolver ao povo 
(em forma de benefícios) o que, de fato, é do povo, ou seja, REPÚBLICA. Tor-
na-se necessário mais que celebrar a proclamação da República, vivenciar o 
que ela seja, mas isso parece ainda não ter sido alcançado aqui em nossas 
terras brasileiras até os dias de hoje.
 Dia 19 de novembro é o Dia da Bandeira. Mas, temos o que come-
morar neste dia considerando o que se tem feito de nossa bandeira brasilei-
ra? Porém, não há problema; o importante é ser feriado e prolongado. “Pra 
frente Brasil”.

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
PASTOR EMÉRITO

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
19h30

12h
13h
19h30 
19h30

20h

19h30

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


