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Acontece hoje
Orquestra Projeto Criar & Tocar
Hoje pela manhã seremos enriquecidos com a par-
ticipação da orquestra da AEB acompanhada pelo 
maestro Joede Rodrigues, na liturgia do culto. É com 
muita alegria que recebemos vocês e agradecemos a 
presença de todos e esperamos que se sintam bem 
em nossa igreja. 

Coro Jovem IPVM e IP. Unida
Hoje nosso Coro Jovem irá se apresentar na IP. Uni-
da, no culto matutino. Será uma apresentação espe-
cial unindo os corais jovens destas duas igrejas. E à 
noite, os dois Coros irão conduzir o louvor musical 
no culto da IPVM. Venha e traga a família e amigos!

Celebração de Batismo
Hoje, por ocasião do culto matutino, celebraremos 
o batismo do filho primogênito de José Aparecido e 
Milena Monforte Rocha e Silva, o pequeno Levi Ro-
cha e Silva. Momento de muita alegria para os pais e 
famílias que será realizado pelo Rev. Gustavo Bacha. 
Que nosso Deus abençoe ricamente estas famílias e 
oriente os pais deste cordeirinho a ensiná-lo a andar 
nos caminhos do Evangelho de Cristo.

Assembleia Extraordinária
A igreja reunir-se-á HOJE, pela manhã, logo após o 
culto (às 10:30), em Assembleia Geral Extraordiná-
ria, 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 tra-
tada nessa assembleia, o Conselho definiu que ela se 
realizará no modelo anterior ao recentemente apro-
vado pelo Supremo Concílio (as chamadas “assem-
bleias abertas”), ou seja, as listas de presença e a 
urna estarão  disponíveis somente no local e horário 
especificados de cada assembleia. 

Escola Bíblica Dominical
Particpe das nossas aulas que, com certeza, irão en-
riquecer a sua vida. Elas serão iniciadas às 11:00.
 

Participe
Reunião de oração
Continuemos a nos reunir em oração sempre inter-
cedendo pela vida da igreja, pastores, família, ami-

gos e Pátria. Junte-se a nós todas as terças-feiras 
às 12:00 no salão Isaac de Mesquita. 

SAF – Sociedade de Senhoras
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: acontecem 
todas as terças-feiras às 13:00. 
Doação: O celeiro está precisando de uma geladei-
ra para atender uma solicitação.
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são reali-
zados 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 
surpresas para os nossos pequeninos! Pais tra-
gam seus filhos, e venham também participar 
na elaboração 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.” 
Provérbios 22:6

UPA (adolescentes)
Fim de ano chegou! Nosso Encerramento aconte-
cerá com “Aquele  AcampaDentro Top” que pla-
nejamos todos os anos. Fiquem Atentos!! Início 
na sexta-feira, dia 30, às 19:00 e término às 07:00 
do sábado, dia 01/12. O Valor da inscrição é de R$ 
15,00. Lembrem-se que é obrigatório o preenchi-
mento de sua ficha de inscrição com autorização 
assinada por pais ou responsáveis. Acompanhe em 
nossas redes sociais os detalhes deste nosso últi-
mo encontro do ano ou procure alguém da Direto-
ria de nossa UPA ou nossos Coordenadores Márcio 
e Gisele Cossani e Marco e Cristina Caruso.   

UMP (jovens)
Encontros aos sábados às 18:30. Confira as progra-
mações da mocidade! 
01/12: Encerramento das atividades do ano
Siga nossas redes sociais para não perder nenhuma 
novidade!
Facebook: @ipvmump
Instagram: @umpipvm

GEA – (grupo para solteiros, separados e viúvos)
Próxima reunião será no sábado que vem, dia 1º de 
dezembro, às 19:30. O palestrante será o Pr. Paulo 
Delage e teremos a participação do Pb. Amauri e 
Gilzane no louvor. Aguardamos sua presença!



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, domingo que 
vem, às 19:00, com a consagração das novas togas 
do Coro IPVM, e um bolo de aniversário após o cul-
to. Não perca!

Bazar de Natal
Nossa irmã Maria Lúcia Aguiar estará promovendo 
o bazar de Natal nos dias 30/11 e 01/12, na Rua 
Camélias 75 – Mirandópolis, das 11:00 às 20:00. 
Parte da verba será direcionada para as obras as-
sistenciais da SAF da IPVM. Venha e traga suas 
amigas!

Feira de Artesanato
A Ig. Pb. do Brasil no Ipiranga convida para a tra-
dicional 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 missionário que a igreja apoia. Mais infor-
mações acesse: www.ipbi.com.br.

Passeio Histórico Dirigido
O Rev. Alderi Matos convida os interessados para 
uma visita ao Cemitério dos Protestantes e aos 
túmulos de importantes personagens do presbite-
rianismo nacional. A visita irá ocorrer no próximo 
sábado, dia 01/12, com início às 09h00. Endereço: 
Rua Sergipe, 177 – Higienópolis. Em seguida será 
feita uma breve visita a alguns locais históricos do 
Instituto Mackenzie. Para mais informações, ligue 
para 99622-4882 (telefone e Whatsapp).

Recepção de membros
Na última reunião do Conselho transcorrida no dia 
13pp., foi recebido como membro comungante: por 
Reintegração a pedido: Michel Franciscus Rosa Ca-
valle Chaves; e como membros não comungantes 
a recepção por batismos dos menores: Liz Maciel 
Almeida  e Rafael Volpe Martins, ambos realizados 
no dia 04/11/2018, na Igreja Presbiteriana de Vila 
Mariana, pelo Rv. Gustavo Bacha.

Projeto Ana
Esta é uma reunião de oração dirigida pelas mulhe-
res da SAF, cujo intuito é interceder pela vida dos 
filhos, sobrinhos. Ela é uma reunião aberta para 
todos os membros, homens e mulheres, que dese-
jam depositar a vida dos seus filhos ao pé da 

Geração de Ouro
Os convites para nosso Almoço de Confraternização já 
estão à venda no Cantinho Cultural. A data será dia 08 
de dezembro às 12:00 e um buffet foi contratado onde 
vamos preparar um cardápio especial para a Geração 
de Ouro. 

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 voluntário 
de aconselhamento pelo telefone, baseado na Palavra 
do Senhor. Temos horários disponíveis, fale com a Ro-
sângela 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/temporadas/
inscricoes/
Condições de pagamentos:
• Turma P - (09-12/jan) - crianças de 5 a 8 anos.
A partir de 21/11 – R$ 570,00- 3x R$ 190,00
• Turma M - (13-19/jan) - crianças de 9 a 12 anos.
A partir de 21/11 – R$ 870,00- 3x R$ 290,00
• Turma G - (20-26/jan) - adolescentes de 13 a 17 anos.
A partir de 21/11 – R$ 870,00- 3x R$ 290,00
• Se precisar confirmar a inscrição, mande uma mensa-
gem para o WhatsApp do Recanto (11) 99711-5932.

Avisos
Conselho da IPVM
Os presbíteros da IPVM estão convocados para a Reunião 
de Orçamento na terça-feira que vem, dia 27/11 às 20:00.

Já é Natal na IPVM
No próximo domingo, dia 02 /12, no culto matutino, o 
Coral IPVM KIDS dará início às celebrações pelo nas-
cimento do Salvador Jesus com a Cantata “Já Nasceu” 
da Turma do Printy. Marque esta data desde já no seu 
calendário. Venha adorar e agradecer a Deus conosco. 
Esperamos por você!

Programação Especial de Natal dos coros
Dia 02: Coro IPVM Kids às 9:15.
Dia 09: Coro Feminino Cantares às 9:15.
              Coro Masculino Maranatha - às 19:00.
Dia 16: Coro IPVM, Grupo IPVM e Orquestra IPVM  às 
9:15 e 19:00.



cruz. Ela acontecerá nesta próxima quarta, às 15:00  no 
salão Isaac de Mesquita.

Cada Dia de Natal
Já está disponível para toda a igreja o Devocional “Cada 
dia de Natal”, lembrando que este material é de evan-
gelização, portanto, solicitamos aos membros que fo-
rem 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 05 por semana, retirando-os na tesouraria. 
É gratuito!

Relatórios dos Ministérios 
Todos os ministérios deverão encaminhar seus relató-
rios e livro de Atas até no dia máximo dia 10 de dezem-
bro para a apresentação na reunião do Conselho. 

Dízimos e Ofertas
No intuito de uma melhor identificação dos depósitos e 
transferências realizados nas contas bancárias da igreja, 
a tesouraria solicita aos irmãos a gentileza de encami-
nharem por email o comprovante da transação bancá-
ria. O email da tesouraria é:  tesourariaipvm@gmail.com

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do 
Catecismo Maior.
125. Por que são os superiores chamados “pai” e 
“mãe”? Os superiores são chamados “pai” e “mãe” 
para lhes ensinar que, em todos os deveres para com 
os seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, 
mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme 
as suas diversas relações, e para levar os inferiores a 
cumprirem os seus deveres para com os seus superio-
res, pronta e alegremente, como se estes fossem seus 
pais. Ef 6.4; 1Co 4.14-16.

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.

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 Giovanni Barbosa Lanigra

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Eleusis e Petrilli
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Angelo Claus e Amauri
LOUVOR MUSICAL: Coro Kids IPVM - Cantata
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, Kesley, 
Lucas, Paulo e Leonardo Vilela (Quarta-feira, 05.12 
– William)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Angelo Claus, 
Eleusis, Everson, Hothir, Ruy Ferreira,  e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Coro 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

 Luca Silveira Bernardo
26 Isabella Siqueira Silva
 Eliane Cristina Reis Buzzi
27 Teofilo Temerloglou
 Raphael Franklin
 Célia Vampre de Castro Ferreira
28 Daniela Ispirian Mir Gelamo
 Fernando Osis Recchia
29 Rui Eduardo de Azevedo
 Zoraide Camilo Volpe
30 Amós Moreira Ramos
 Bernadete Alves Rodrigues Cintra
 Solemar Soares
1/12 Patrícia Helena Romero Henriquez 
 Ana Paula Soares Lopes



 Estes dois títulos que podem ser conferidos ao pastor no âmbito da IPB, 
são previstos na constituição de nossa Igreja nos artigos 49 e seus parágrafos (jubi-
lação) e artigo 44 e seu parágrafo único. Não é incomum que as pessoas (membros, 
oficiais e até pastores) se envolvam em alguma confusão em relação a estes dois 
institutos contemplados em nossa Lei Maior interna. Assim, será dado esclareci-
mento com relação a ambos, para melhor percepção do assunto.
Jubilação: Este título pode ser concedido por idade (70 anos), tempo de ministério 
(35 anos), enfermidade ou invalidez. Tal título envolve o presbitério onde o ministro 
está jurisdicionado, cabendo a este concílio propor a jubilação do pastor ao Supre-
mo Concílio da IPB. Este, por sua vez, a efetivará de conformidade com a legislação 
vigente na Igreja. Portanto, trata-se de assunto entre pastor, presbitério e Supremo 
Concílio, sem participação da Igreja Local. A jubilação, hoje, não altera a condição 
do pastor, nem limita sua atividade ministerial. Trata-se de título honorífico.
Emerência: O título de emerência envolve a participação da igreja local que decide, 
em assembleia extraordinária, sobre a concessão (oferecimento) de tal título. Dois 
requisitos são postos para a concessão: pastorear por longo tempo àquela igreja 
(não diz quantos anos) e de modo satisfatório (avaliação do conselho e da igreja em 
relação ao trabalho do ministro). A emerência pode ser com ou sem remuneração, 
também por decisão da assembleia. A emerência precisa da aprovação do Presbi-
tério onde o pastor e a Igreja estão jurisdicionados. O pastor emérito não tem parte 
na administração da Igreja da qual recebeu o título, podendo participar das reuniões 
do conselho daquela igreja QUANDO convidado (destaque meu). Poderá presidir 
qualquer conselho de igreja da IPB quando convidado, menos (destaque meu) o da 
igreja na qual recebeu o título. Poderá ser pastor titular, auxiliar ou evangelista em 
qualquer igreja local da IPB, menos (destaque meu) naquela da qual é pastor eméri-
to. Poderá pregar sem restrição na igreja em que seja emérito, desde que convidado 
para tal. Assim, o pastor emérito de determinada igreja não pode ser pastor, de 
direito, da igreja que assim o homenageou.
 O ministro poderá “acumular” os dois títulos sem problema algum ou pre-
juízo qualquer para o exercício de seu ministério, seja em igrejas locais ou concílios 
(presbitérios, sínodos e Supremo Concilio) da IPB.
 Espero que com tais informações os irmãos e irmãs possam ter condição 
de melhor participar e votar na assembleia de hoje, que se destina oferecer o título 
de pastor emérito (sem remuneração) ao Rv. Paulo Audebert Delage após estes 12 
anos de ministério na IPVM.

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
19h 
19h

20h

19h

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


