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Acontece hoje
Posse Pastoral
Hoje no decorrer do culto matutino, participare-
mos deste momento importante na vida da igre-
ja, testemunhando a posse do Rev. Gustavo Bacha 
Bibiano Siqueira como o pastor Titular de IPVM a 
partir de 2019. Participarão deste momento solene 
a Comissão do Presbitério Sudeste Paulistano e o 
Rev. Paulo Delage. Oremos pela vida e ministério 
do Rev. Gustavo!

Já é Natal na IPVM
Hoje no culto matutino, o Coral IPVM KIDS dará 
início às celebrações pelo nascimento do Salva-
dor Jesus com a Cantata “Já Nasceu” da Turma  
do Printy. 

Celebração de Batismo
Hoje, por ocasião do culto matutino, celebrare-
mos o batismo da pequena Alice Benis Silva, filha 
do Kesley e Juliana, e do pequeno Yohan Fleitas 
Barbosa, filho do nosso pastor Otiniel e da Sara. 
Momento de muita alegria para os pais e fami-
liares que será realizado pelo Rev. Paulo Delage. 
Que nosso Deus abençoe ricamente essas famí-
lias e oriente os pais desses cordeirinhos a fim  
de que eles cresçam na graça e no conhecimento 
de Deus. 

Escola Bíblica Dominical
Participe das nossas aulas que, com certeza,  
irão enriquecer a sua vida. Elas serão iniciadas  
às 11:00. 

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 atividades 
do Coro IPVM tornaram-se ininterruptas, com par-
ticipações aos domingos. Motivos para agradecer 
não faltam, e por isso, convidamos a todos EX-CO-
RALISTAS E EX-REGENTES para estarem conosco, 
HOJE, às 17:30. Teremos um momento de confra-
ternização e preparo de uma música para cantar-
mos NO CULTO VESPERTINO, juntos e com toda a 
igreja. Vamos prestar louvor e gratidão a Deus por 
tudo que tem feito por nós, em nós e através de 
nós. Estaremos ainda consagrando as novas togas 
do Coro IPVM. Não percam!

Santa Eucaristia 
Hoje no culto vespertino, participaremos da  mesa 
do Senhor. Aproveitemos este momento para re-

lembrar o sacrifício do Senhor por nós, acolher 
seu perdão e prepararmos para o Seu glorioso 
retorno.

Participe
Reunião de oração
O fim do ano está chegando e com isso vem a 
correria no trabalho, na escola, fora os afaze-
res normais do dia a dia. Venha orar conosco 
intercedendo pelos compromissos pessoais da 
família e amigos, pela saúde dos que amamos 
e de irmãos que precisam da nossa oração, por 
nosso País e nossa igreja que estão numa fase 
de transição, para que o Senhor esteja orien-
tando e abençoando este momento. Há tantos 
motivos para orar! Junte-se a nós nesta missão 
nas terças-feiras às 12:00 no salão Isaac de 
Mesquita. 

SAF – Sociedade de Senhoras
• Amanhã às 15:00 (segunda-feira, dia 03) será 
a última Plenária do ano, com uma comemora-
ção especial do Dia do Pastor. Participe!
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: aconte-
cem todas as terças-feiras às 13:00. 
• Madrigal Maria José Ramos: Os ensaios são 
realizados nas segundas às 14:30.

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

UCP (crianças)
Já encerrou suas atividades e deseja boas férias 
a toda criançada! 

UPA (adolescentes)
Encerramos nossas atividades do ano neste 
final de semana com mais um AcampaDentro 
sensacional, com muita comunhão e diversão! 
Desejamos um excelente fim de ano e excelen-
tes férias a todos! Até fevereiro e que o Senhor 
JESUS seja sempre glorificado em nossa UPA!

UMP (jovens)
Ontem tivemos nossa última reunião do ano, 
encerrando assim nossas atividades em 2018. 
Agradecemos ao Senhor pelas incontáveis bên-
çãos e oramos para que Ele continue a nos aben-
çoar no próximo ano. Anote na agenda: retorna-



Avisos
Junta Diaconal
Reunião Ordinária:  Será realizada amanhã, às 
19:30 no local de costume. Todos os diáconos em 
atividade estão convidados! 

Ministério Infantil IPVM – Convite e Convocação  
Dia 15/12 teremos uma reunião especial na 
IPVM, a fim de definirmos as diretrizes do mi-
nistério infantil de nossa Igreja para 2019. Ire-
mos tratar de dois assuntos: Culto Infantil e 
Escola Bíblica para crianças e adolescentes. 
 
Estamos abrindo a oportunidade para admis-
são de novos dirigentes para o Culto Infantil. Se 
você se sente vocacionado para esse ministério, 
gostaríamos de encorajá-lo a estar conosco nes-
se dia. E solicitamos, sobretudo, a presença dos 
irmãos que já são parte da equipe. A participa-
ção de vocês é fundamental para essa reunião. 
 
Convocamos também, para o dia 15, você, que é  
nosso professor da EBD das crianças ou dos adoles-
centes. Iremos conversar e definir os temas das aulas 
para 2019 e precisamos de suas ideias e sugestões. 
 
A reunião começará pontualmente às 10h. 
Até às 11h iremos tratar sobre o Culto Infan-
til. Das 11 às 12h, conversaremos sobre a EBD. 
Reserve a data e venha participar conosco. Deus o 
abençoe e até lá!

Coro Masculino Maranatha - Louvores no Natal
O coro masculino convida os  irmãos para a  sua 
programação de Natal.
• Dia 9, domingo, 19:00: Na IPVM, Pois Um Menino 
nos Nasceu!.
• Dia 11, terça-feira, 20:00: No Shopping Center 3 
(Av. Paulista, 2064), Cânticos Natalinos.
• Dia 15, sábado, 14:00: No Shopping Raposo (Rod. 
Raposo Tavares, km.14,5), Cânticos Natalinos.
• Dia 23, domingo, 09:15: Na IPVM, Cânticos Na-
talinos.
Compareçam! Convidem! Participem e estejam in-
tercedendo por nosso trabalho. 

Prevenção - Utilidade pública
O verão esta chegando, com ele as chuvas e com 
as chuvas: A DENGUE, ZICA, CHICUNGUNYA E 
FEBRE AMARELA. A prefeitura criou um site para 
que você possa combater este mosquito.  http://
mosquitovilao.prefeitura.sp.gov.br  acesse e tire 
suas dúvidas.

mos com nossas atividades semanais em 09/02!  Não 
deixei de seguir nossas redes sociais! 
Facebook: @ipvmump
Instagram: @umpipvm

Geração de Ouro
No próximo sábado às 12:00, dia 8 teremos o nosso Al-
moço de Encerramento das atividades do ano de 2018, 
mas sentimos informar que  s convites  esgotaram! 
Agradecemos a expressiva participação dos irmãos em 
nosso último encontro do ano.

Ministério de Música 
A partir deste domingo nossos coros estarão apresen-
tando as Cantatas de Natal. Agradecemos o carinho e 
empenho de todos envolvidos neste ministério, que irão 
enriquecer as nossas comemorações natalinas. Convide 
seus amigos.

Programação Especial de Natal dos coros
Hoje: 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.

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/tempora-
das/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 mandar uma mensa-
gem para o WhatsApp do Recanto (11) 99711-5932.

Já adotou um acampante?
Abençoe e invista na vida espiritual de uma criança do-
ando uma bolsa total ou parcial. Procure o Pb. Ruy ou 
compareça diretamente na tesouraria informando que 
se trata da temporada. Desde já agradecemos. 



Cada Dia de Natal
Já está disponível para toda a igreja o Devocional “Cada 
dia de Natal”, lembrando que este material é de evange-
lização, portanto, solicitamos aos membros 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 
10 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 bancária. 
O email da tesouraria é:  tesourariaipvm@gmail.com

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas do 
Catecismo Maior.
126. Qual é o alcance geral do quinto mandamento? O 
alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento 
dos deveres que mutuamente temos uns para com os 
outros em nossas diversas relações como inferiores, su-
periores ou iguais. Ef 5.21; 1Pe 2.17; Rm 12.10.

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 e Silas de Oliveira Baptista.

Aniversariantes da semana

Hoje 
 Carmen Sylvia Mattos Valim  
3 Márcia Aparecida Hofftert M. de Lima  
 Maria Clara Amador Zoraige Alkimin  
 Rafael Volpe Martins  
4 Joyce Louceiro  
 Ilza Maria de Rezende 
 Larissa de Athayde Ribeiro Fortes Rizzi  
 Vânia Greco França da Silveira  
5 Silas de Oliveira Baptista  

Escalas

HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
LOUVOR MUSICAL: Coro Cantares
DIÁCONOS: Alexandre, Everardo, Jeferson,
 J.Batista, Josué Jr., L.Petrilli Fº e Teófilo
(Quarta-feira, 12.12 – Alexandre)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Wildo dos Anjos (Missão Vida)
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha 

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

 Vera Lúcia Novaes Machado  
 Zita de Oliveira Immezi  
6 Igor Fonseca Torrente  
7 Noeme Chaves Braga  
 Aderbal Caldeira de Andrada  
 Floripes Quaglio Papotti  
 Gyselle Christina Valente Oliveira  
8 Marcos Vinicius Torres  
 Dalísio César Abreu Lourenço  
 Pedro Luís Antunes Francisco  
 Fúlvio Alves Maranesi  
 Nilza Maia Abraão 



 “Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o co-
ração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal” 
(Eclesiastes 8:11).
 Por vezes ouvimos o comentário sobre o fato de haver necessidade 
de leis mais duras em nosso País no combate ao crime. De fato, há certa 
leniência em alguns casos e faz-se necessário o agravamento de pena. Mas, 
parece-me que o grande problema é o da não aplicação da pena como previs-
ta e os chamados benefícios e progressões existentes em nossa legislação.
 O escritor bíblico já falava sobre a não aplicação da pena (justiça ou 
cumprimento da sentença), levando à ideia de impunidade e, portanto, incen-
tivo à transgressão das leis. Logo, não se trata de algo tão novo assim; sendo 
visto desde aqueles tempos como um mal social bastante grave, colocando 
em risco a harmonia, a paz e a ordem social.
 No Brasil isso é flagrante. No indulto (veja bem) de Natal cerca de 
vinte condenados na “Lava Jato” poderão ser beneficiados, devido a “bom 
comportamento”. Outros criminosos (a palavra é esta) também serão postos 
em liberdade. Devedores de milhões à Previdência (por sonegação) poderão 
ser “perdoados” ou “liberados de multa e correções” em relação às dívidas. 
No Rio de Janeiro deputados presos e condenados ainda recebem seus salá-
rios, porque a Assembleia Legislativa não julgou o caso deles com relação à 
perda de mandato. Como não foram reeleitos não sofrerão sanção nesta es-
fera, mas receberam seus vencimentos sem redução durante todo este perío-
do. O mesmo se diga do operador de Sérgio Cabral que, por dois anos, mesmo 
condenado e preso, continuou recebendo por cargo público, sendo exonerado 
somente esta semana, tendo recebido quase dois milhões de reais.
 Não é muito diferente em Brasília com deputado condenado e preso 
(embora possa sair de dia para trabalhar na Câmara dos Deputados) e exer-
cendo seu mandato e votando sobre leis a serem aplicadas a todos nós (a ele 
também?). É tempo de mudar. A palavra do escritor bíblico continua atual e 
ressoando forte. Vamos dar ouvidos a ele ou deixar como está, pois, afinal, é 
tempo de Natal, vem o período de recesso, férias e logo depois o carnaval. 
Viva o Brasil. Misericórdia. Hora de mudar. Chega!!!

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


