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Acontece hoje
Batismo e Pública Profissão de Fé
No decorrer do culto matutino, o pastor receberá 
alguns alunos da classe de catecúmenos, que já 
foram examinados pelo Conselho, por Batismo e 
Pública Profissão de Fé.

Santa Ceia
Nesta manhã, participaremos da Mesa do Senhor, 
sacramento que é um meio de graça para os salvos.

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 o Coro IPVM e a Orquestra IPVM ministra-
rão o louvor com a Cantata de Natal “Alegria”, do 
Grupo Aquila. Se emocione e louve a Deus conosco! 
Ainda dá tempo de convidar seu amigo para o culto 
vespertino.

Escola Bíblica Dominical
O DEUS DESCONHECIDO! Este é o tema da aula 
conjunta de hoje ministrada pelo o Pb. Luiz Eduar-
do a partir das 11:00 no salão social. 

Participe
Reunião de oração
Junte-se a nós! As reuniões acontecem todas as 
terças-feiras às 12:00 no salão Isaac de Mesquita. 

SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina
Oficina de Costura e Celeiro do Amor, Madrigal 
Maria José Ramos e reunião de oração: Estão de 
férias retornando só 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)
Desejamos um excelente fim de ano e excelentes 
férias a todos! Até fevereiro e que o Senhor JESUS 
seja sempre glorificado em nossa UPA!

UMP (jovens)
Retornarão as atividades semanais em 09/02/2019!  
Não deixem de seguir nossas redes sociais! 
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 

Pequenos Grupos Familiares
É uma excelente oportunidade de crescer na graça de 
Deus e fortalecer o vínculo com os irmãos. Cada grupo 
conta com um casal atuando como facilitador. Partici-
pe! 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) – Gilberto 
e Nafum e Everardo e Laura
Para mais informações, procure pelo presbítero 
Amauri Machado.

Geração de Ouro
Encerramos nossas atividades de 2018 com um deli-
cioso almoço, mas já estamos nos preparando para as 
programações de 2019 e até lá teremos um recesso 
neste fim de ano e durante o mês de janeiro. Voltare-
mos a nos encontrar com a graça de Deus no mês de 
fevereiro. Contamos com a sua participação em nossas 
atividades.  Até Breve!

Ministério de Música 

Agradecimento
Dizem que a IPVM é uma igreja abençoada no ministé-
rio de música e nós como membros só podemos con-
cordar. Querido Coro Kids, a igreja agradece às nossas 
crianças pelo lindo programa de natal apresentado, 
pela empolgação, alegria e uma bela narrativa. Vocês 
arrasaram!!!

Ao Coro Cantares e Coro Maranatha também agrade-
cemos, pois foram momentos preciosos de louvor e 
edificação através dos seus programas apresentados. 



Presbiteriano. Servos de Deus escolhidos para 
trabalharem na Sua seara, que têm a responsabi-
lidade de serem verdadeiros e fiéis às palavras de 
vida e de amor que o nosso Senhor Jesus Cristo 
nos deixou; de serem mensageiros das boas novas 
do evangelho e da vivificante Palavra de Deus; de 
aconselharem o caminho certo e da verdade quan-
do o mundo anda na contramão, no caminho do 
erro e da mentira; e de falarem aquilo que é pre-
ciso falar, e não somente aquilo que se quer ouvir. 
Missão difícil, desafiadora, mas muito abençoado-
ra dada por Deus a esses servos. Somos gratos a 
Deus pela vida de nossos pastores. Que o nosso 
Deus, todo poderoso, os abençoe, e derrame infi-
nitas bênçãos sobre seus familiares e ministérios. 

Ceia de Ano Novo na igreja
Será após o culto de vigília da segunda-feira 
(31/12) no Salão Social. Traga a sua ceia, bebidas, 
os seus talheres e utensílios descartáveis (como 
no Pic-Nic). 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

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 sá-
bado e precisamos de voluntários para atuar como 
instrutores e monitores. A intenção é formar uma 
equipe para trabalhar no esquema de revezamen-
to. Haverá apostilas e treinamentos. Os interessa-
dos devem entrar em contato com Dc. Everardo 
ou Pb. Alexandre.

Palavra para Hoje
Está disponível para toda a igreja esse Devocional, 
lembrando que este material é de evangelização, 
portanto, solicitamos aos membros que forem 
distribuí-los que presenteiem os amigos e vizinhos 
que  carecem conhecer o amor de Deus e Seu pla-
no de salvação. Você pode levar no máximo 10 por 
semana, retirando-os na tesouraria. É gratuito!

Cantinho Cultural
Já se encontra à venda em nossa banca, o CD “O 
Menino”, produzido pela Igreja Presbiteriana de 

Nestes dias recebemos muitos visitantes que, sem 
dúvida, foram impactados com as mensagens que o 
Senhor nos proporcionou por meio de vocês!

Serenatas de Natal
O Coro IPVM realizou no sábado, dia 8/12, suas tradi-
cionais serenatas de Natal, no Hospital Cruz Azul, no 
Shopping West Plaza e no Shopping Kinoplex Itaim. 
Que o Senhor abençoe os corações de todos aqueles 
que ouviram a mensagem do verdadeiro espírito do 
Natal que é Jesus Cristo! 

Louvores no Natal
Domingo que vem, pela manhã, dia 23, o Coro Marana-
tha entoará os Cânticos Natalinos tradicionais.

Disquepaz – aconselhamento / IPVM 
O ministério entrará em recesso a partir do dia 17/12, 
portanto o serviço de  aconselhamento pelo telefone 
estará suspenso e voltará na segunda quinzena de ja-
neiro. Mas você pode ouvir a mensagem do dia.
Somente para ouvir uma mensagem: 5539-3232

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 men-
sagem 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. 

Avisos
Conselho IPVM
Todos os membros do Conselho estão convocados para 
a reunião na próxima terça-feira, dia 18 às 20:00. A Reu-
nião de Oração terá início às 19:00, no mesmo local. 

Dia do Pastor
Amanhã, dia 17, será comemorado o dia do Pastor 



Moema, apresentando 15 músicas inéditas de Natal, 
com ritmos brasileiros.

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. 128. Quais são os pecados inferio-
res contra os seus superiores?
Os pecados dos inferiores contra os seus superiores 
são: toda negligência dos deveres exigidos para com 
eles; a inveja, o desprezo e a rebelião contra suas pes-
soas e posições, em seus conselhos, mandamentos 
e correções legítimos; a maldição, a zombaria e todo 
comportamento rebelde e escandaloso, que vem a ser 
uma vergonha e desonra para eles e para o seu gover-
no. Mt 15.5, 6; Sl 106.16; 1Sm 8.7; Êx 21.15; 1Sm 10.27; 
1Sm 2.25; Dt 21.18, 20, 21; Pv 30.11, 17; Pv 19.26.

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.

Redes sociais
A IPVM está divulgando suas principais atividades 
também no Instagram. Não deixe de curtir e acom-
panhar nossa página: https://www.instagram.com/
ipvilamariana/ ou @ipvilamariana e no face: https://
www.facebook.com/ipvilamariana/

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 Adelaide Benedito da Silva  
 Edna Rezende  
 Marilena Carlos Francisco  
 Bia Feitosa Tsukuda  
 José Neilson de Siqueira Junior  
17 Aluísio Vampré de Castro Ferreira  

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Aderbal, Alexandre, Amauri, Angelo 
Claus, Everson, Eleusis, Luiz Eduardo,  Hothir e Silas 
LOUVOR MUSICAL: Coro IPVM e Orquestra IPVM  
DIÁCONOS: Renato, Caruso, Gerson, Márcio, Marcio 
Cossani, Rogério, Saulo e William (Quarta-feira, 
19.12 – Antoun)

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

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: João Baptista e Luiz Eduardo
LOUVOR MUSICAL: Coro Maranatha  
DIÁCONOS: Arquimedes, Antoun, Edilson, Leonardo, 
Marcelo, Oflar Simões e Sérgio (Quarta-feira, 26.12 
– Arquimedes)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
PRESBÍTEROS: Wanderley e Hothir
LOUVOR MUSICAL: Congregacional 

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

 Hanna Leite Nunes  
 Marisa Rosana Monforte Rocha  
18 Lorenzo Giraldi Menoya  
 Ronaldo Carlos Salvador  
 Samuel Taffari Ferreira da Costa  
19 Cathia Aparecida Cordeiro de Souza  
20 Andréia Montoro Taborianski  
 Melissa Giordani Munglioli Eleutério  
21 Jonas de Muzio Júnior  
 Lucca Rocha Torres  
 Maria Eduarda  Alves Junqueira  
22 Brenda Araújo Coelho  
 Djanira Dimas Barros da Silva 
 Marcelo Vampre Ferreira Marchetto



 Esta semana três manchetes marcaram os noticiários do nosso 
país. As acusações de 206 mulheres (até agora), de abuso sexual feito por 
um guru espiritual, o assassinato de cinco pessoas dentro da Catedral 
Metropolitana de Campinas, ferindo mais quatro pessoas e culminando 
com o suicídio do atirador e por fim, um acidente que aconteceu em Belo 
Horizonte. Neste último, um idoso passou mal dirigindo seu veículo, que 
capotou, ele ficou preso nas ferragens e foi retirado por moradores de rua, 
logo após roubaram seu celular.
 Esses casos, revelam a natureza humana e a nossa necessidade 
de um redentor. João, era chamado “de deus”, ajudava pessoas, promovia 
esperança, prometia cura, mas que deus é esse que ele representa, pois o 
mesmo João causava dores, destruía a dignidade e feria o corpo e a alma 
dessas mulheres.
 Euler, o assassino, trabalhava no Ministério Público, era auxiliar 
de promotoria. O MP é o órgão do estado que é responsável pelos interes-
ses da sociedade. Quanta discrepância, aquele que estava sob a respon-
sabilidade de defender a sociedade, saca uma de suas armas e finda com 
a vida de cinco pessoas, que estavam participando de uma celebração 
cúltica ao Senhor.
 Os moradores de rua poderiam ter se tornados conhecidos por 
salvar a vida de um homem, mas as manchetes que estamparam os jor-
nais não foram por seus atos de bondade, mas marcados pela queda na 
natureza humana. Após o acidente, roubaram o celular do senhor de 73 
anos de idade.
 Os seres humanos receberam a imagem e semelhança de Deus 
em si, essa herança nos foi dada e com a queda recebemos também o 
espólio do pecado. Nossas ações são mescladas por atos de bondade e 
vildade, não podemos nos deixar enganar com a esperança de que não 
precisamos de um redentor. Neste mês celebramos o nascimento daquele 
que perdoa os pecados e nos purifica de toda iniquidade. Temos um re-
dentor, Jesus Cristo nosso Senhor.

Rv. Gustavo Bacha
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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


