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Acontece hoje
Já é Natal na IPVM
“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi 
dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele 
será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Po-
deroso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” 
Hoje, no culto matutino, seremos abençoados com 
a programação de Natal do Coro Cantares e no cul-
to vespertino com o Coro Masculino Maranatha, 
celebrando o nascimento do Salvador Jesus Cristo.

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

Participe
Reunião de oração
O fim do ano está chegando e com isso vem a cor-
reria no trabalho, na escola, fora os afazeres nor-
mais do dia a dia. Venha orar conosco intercedendo 
pelos compromissos pessoais da família e amigos, 
pela saúde dos que amamos e de irmãos que pre-
cisam da nossa oração, por nosso País e nossa 
igreja que estão numa fase de transição, para que 
o Senhor esteja orientando e abençoando este mo-
mento. 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
• Oficina de Costura e Celeiro do Amor: encerrarão 
suas atividades este ano com um delicioso almoço 
de confraternização entre as voluntárias na próxi-
ma terça.  
• Madrigal Maria José Ramos: está de férias retor-
nando em fevereiro.

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

UPA (adolescentes)
Encerramos as atividades do ano no final de sema-
na passado! Desejamos um excelente fim de ano e 
excelentes férias a todos! Até fevereiro e que o Se-
nhor JESUS seja sempre glorificado em nossa UPA!

UMP (jovens)
Agradecemos ao Senhor pelas incontáveis 
bênçãos e oramos para que Ele continue a nos 
abençoar no próximo ano. Anote na agenda: re-
tornamos com nossas atividades semanais em 
09/02!  Não deixei de seguir nossas redes so-
ciais! 
Facebook: @ipvmump
Instagram: @umpipvm
 
Pequenos Grupos Familiares
É uma excelente oportunidade de crescer na 
graça de Deus e fortalecer o vínculo com os ir-
mãos. Cada grupo conta com um casal atuando 
como facilitador. Participe! Os grupos são divi-
didos 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 
Neste mês nossos coros estarão apresentando 
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 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 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.recantopresbiteria-
no.com.br/temporadas/inscricoes/
Condições de pagamentos:



Ceia do ano Novo esse ano de novo?
Para famílias da nossa igreja que querem ceiar 
juntas: Será após o culto de vigília do domingo 
(31/12) no Salão Social. Traga a sua ceia, bebidas, 
os seus talheres e utensílios descartáveis (como 
no Pic-Nic) e cada família será responsável pelos 
seus pertences e limpeza. Juntos iniciaremos o 
ano! Confirme a sua presença com a Carol Galhar-
do - 11 99382-0524.

Dia de Ação de Graças 
Nossa Junta Diaconal deseja levar ao conhecimen-
to da Igreja que no dia deste culto, arrecadamos 
270 kg em alimentos os quais serão destinados à 
CAMACC (Casa Modelo de Apoio à Crianças com 
Câncer) e IBTE (Instituto Brasileiro de Transfor-
mação pela Educação).

Coro Masculino Maranatha - Louvores no Natal
• Hoje, 19:00 - Na IPVM, Pois Um Menino nos 
Nasceu!
• Dia 11, terça-feira, 20h: No Shopping Center 3 
(Av. Paulista, 2064), Cânticos Natalinos.
• Dia 15, sábado, 14h: No Shopping Raposo (Rod. 
Raposo Tavares, km. 14,5), Cânticos Natalinos.
• Dia 23, domingo, 09h15: Na IPVM, Cânticos 
Natalinos.
Compareça! Convide! Participe! Ore pelo Coro 
Masculino Maranatha!

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.

Curso de informática (inclusão digital)
O curso em 2019 será realizado nas manhãs de 
sábado e precisamos de voluntários para atuar 
como instrutores e monitores. A intenção é for-
mar uma equipe para trabalhar no esquema de re-
vezamento. Haverá apostilas e treinamentos. Os 
interessados devem entrar em contato com Dc. 
Everardo ou Pb. Alexandre.

Cada Dia de Natal
Já está disponível para toda a igreja o Devocional 
“Cada dia de Natal”, lembrando que este mate-
rial é de evangelização, portanto, solicitamos aos 
membros que forem distribuí-los que presen-
teiem os amigos e vizinhos que ainda carecem co-
nhecer o amor de Deus e Seu plano de salvação. 

• 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 men-
sagem para o WhatsApp do Recanto (11) 99711-5932.

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

Avisos
Cantata de Natal
O Coro IPVM e a Orquestra IPVM convidam toda 
a igreja para participar, no próximo domingo nos 
cultos matutino e vespertino, da Cantata de Natal  
“Alegria”, do Grupo Aquila. Venha se emocionar e 
louvar conosco!

Coro IPVM 70 Anos
No último domingo o Coro IPVM comemorou seu 
aniversário de 70 anos de atividades ininterruptas 
na IPVM, contando com a presença ex-coralistas e a 
estreia de suas novas togas. Louvamos a Deus pelas 
centenas de vidas que já passaram por esse ministé-
rio, bem como pelas vidas dos atuais coralistas que 
formam o nosso amado Coro IPVM. Que Jesus conti-
nue sempre à frente! A Deus toda gloria! 

Ministério Infantil IPVM – Convite e Convocação
Dia 15/12 teremos uma reunião especial na IPVM, a 
fim de definirmos as diretrizes do ministério infantil de 
nossa Igreja para 2019. Iremos tratar de dois assuntos: 
Culto Infantil e Escola Bíblica para crianças e adoles-
centes. Estamos abrindo a oportunidade para admis-
são de novos dirigentes para o Culto Infantil. Se você 
se sente vocacionado para esse ministério, gostaría-
mos de encorajá-lo a estar conosco nesse dia. E soli-
citamos, sobretudo, a presença dos irmãos que já são 
parte da equipe. A participação de vocês é fundamen-
tal para essa reunião. Convocamos também, para o dia 
15, você, que é nosso professor da EBD das crianças 
ou dos adolescentes. Iremos conversar e definir os te-
mas das aulas para 2019 e precisamos de suas ideias e 
sugestões. A reunião começará pontualmente às 10h. 
Até às 11:00 iremos tratar sobre o Culto Infantil. Das 11 
às 12:00, conversaremos sobre a EBD. Reserve a data 
e venha participar conosco. Deus o abençoe e até lá!



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 máximo dia 10 de dezembro 
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 
encaminharem 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.
127. Qual é a honra que os inferiores devem aos su-
periores? A honra que os inferiores devem aos supe-
riores é toda a devida reverência sincera, em palavras 
e em procedimento, a oração e ações de graças por 
eles; a imitação de suas virtudes e graças; a pronta 
obediência aos seus mandamentos e conselhos legí-
timos; a devida submissão às suas correções; a fideli-
dade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e auto-
ridade, conforme os seus diversos graus e a natureza 
de suas posições; suportando as suas fraquezas e 
encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra 
para eles e para o seu governo. Ml 1.6; Pv 31.38, 29; Lv 
19.32; 1Tm 2.1, 2; Hb 13.7; Ef 6.1, 2; 1Pe 2.13, 14; Hb 
12.9; 1Pe 2.18-20; Tt 2.9, 10; 1Sm 26.15, 16; Mt 22.21; 
Rm 13.6, 7; 1Tm 5.17, 18; Gn 9.23; Sl 127.3-5; Pv 31.23.

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 Can-
tinho Cultural.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados e do-
entes em nossas orações: Hulda Ferreira Blaud, Mar-
lene Caruso, Jahel Valim, Silas O. Baptista, Elsa  Bar-
ros e Giovana S. da Costa.

Aniversariantes da semana

Hoje Joel Candido de Oliveira  
 Carmen Silvia de Melo  
10 Zulmira Martins Alves Rafael  

Escalas
HOJE
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 

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM, Grupo IPVM e 
Orquestra IPVM  
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Gerson, Márcio, Marcio 
Cossani, Rogério Saulo e William  (Quarta-feira, 
12.12 – Antoun)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Jonatas Portugual - Uganda
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM, Grupo IPVM e 
Orquestra 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

11 Alexandre Amaral Machado  
 Paulo Sérgio da Silva Hurtado  
12 Oswaldo Borges Profeta  
 Simone Rocha Gabriel  
13 Oswaldo Sérgio Rodrigues Dias  
 Raquel França de Souza  
 Savino Volpe  
 Raquel Helminsky Bellato  
14 Alexandra Hernandes Panizza  
 Debora dos Santos  
 Pedro Ribeiro Monastério

99 anos
Parabéns para o sr. Joel Candido de Oliveira que 
completa 99 anos hoje! Rendemos graças a Deus 
por sua vida e  nos alegramos com sua família 
pelo cuidado e bênção de Deus para O Senhor.



 Receberemos, hoje à noite, o Rv. Wildo dos Anjos presidente da 
Missão Vida, que atua com recuperação, ‘ressocialização’ e engajamento 
profissional de ex-moradores de rua e dependentes químicos, com atua-
ção em vários estados do Brasil e sede em Goiânia. A IPVM é uma peque-
na parceira na cooperação e manutenção desta obra da qual se vê breve 
relatório abaixo:
 Fundada em 1983 a Missão Vida foi o primeiro e atualmente é o 
maior Centro de Recuperação de homens em situação de rua no Brasil. 
Assistindo, também, nas áreas da educação, saúde e cidadania, a crianças 
em situação de vulnerabilidade e risco social.
São 11 (onze) cidades em oito (8) estados nas cinco (5) regiões, contando 
com 824 leitos em núcleos dedicados à triagem, recuperação e reintegra-
ção de homens de rua.
Anápolis / GO- Reintegração: 48
Anápolis / GO- Triagem e recuperação: 40
Brasília / DF: 52
Camaçari / BA: 64
Cocalzinho / GO: 240
Governador Valadares / MG: 64
Grande Manaus / AM: 64
Grande Rio de Janeiro / RJ: 64
Londrina / PR: 40
Princesa Isabel / PB: 64
Rolândia / PR: 42
Uberlândia / MG: 40
 Outros ministérios desenvolvidos pela Missão Vida: Sopa, Sabão 
e Salvação/ Centro Educacional Vida (500 crianças)/ Centro de Oração/ 
Clínica Vida (Anápolis)/ Seminário Vida (Anápolis)/ Vila do pastor aposen-
tado (Cocalzinho- GO).
 Graças a Deus por tal ministério e que Ele alargue as fronteiras 
desta obra e que o sustento seja permanente para a glória DEle.

Rv. Paulo Audebert 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


