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Acontece hoje
Escola Bíblica Dominical
Hoje teremos uma aula conjunta ministrada 
pelo Rv. Paulo Delage a partir das 11:00 no sa-
lão social. 

Participe
Jejum e Oração
 “e se o meu povo, que se chama pelo meu 
nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha 
face, e se desviar dos seus maus caminhos, en-
tão eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pe-
cados, e sararei a sua terra.” 2 Cr.7.14. Essa é a 
nossa grande arma para momentos difíceis que 
vivemos. Terça-feira que vem, a 1ª do mês, se-
pararemos para o Senhor, um tempo de jejum 
e oração.

Reunião de oração
As reuniões acontecem todas as terças-feiras 
às 12:00 no salão Isaac de Mesquita. 

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

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.

UCP (crianças)
Retornarão as atividades somente em fevereiro.

UPA (adolescentes)
Retorno da programação em fevereiro.

UMP (jovens)
Retornarão as atividades semanais em 09/02!  
Sigam 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 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.

Geração de Ouro
Voltará a se encontrar no mês de fevereiro. 

Programação do Ano Novo
Dia 31: Culto de Vigília às 23:00 com o Rv. Paulo 
Delage e logo após haverá a Ceia Comunitária com 
os irmãos (para quem se inscreveu).
Dia 2º de janeiro: Estudo bíblico e oração às 20:00.

Ano Novo
Os pastores e o conselho da igreja desejam a to-
dos um Novo Ano de alegria e bênçãos do Senhor. 

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

Temporada de Verão 2019: Firmes
Inscrições somente com o Pb. Ruy pelo celular: 
97685-0352
• Se precisar confirmar a inscrição mandar uma 
mensagem para o WhatsApp do Recanto (11) 
99711-5932.

Já adotou um acampante?
Abençoe e invista na vida espiritual de uma crian-



dano, à tentação e ao perigo; provocando-os 
à ira, ou de alguma forma desonrando-se a si 
mesmos, ou diminuindo a sua autoridade por 
um comportamento injusto, indiscreto, rigoro-
so ou negligente. Êx 34.2, 4; Fp 2.21; Jo 5.4; 
Is 56.10, 11; At 4.18; Mt 23.2, 4; Mt 14.8; Jr 
5.30, 31; Jr 6.13, 14; Jo 7.46-48; 1Pe 2.19, 20; Lv 
19.29; Ef 6.4; 1Rs 12.13, 14.

Expediente pastoral 
Caso esteja enfermo (hospitalizado ou não), 
ou deseje apenas conversar com o pastor li-
gue para a secretaria da igreja no 5085-2929, e 
agende um horário.

Cultos na internet
Para os cultos ao vivo acesse o endereço: www.
ipvm.tv.br e para os cultos gravados acesse 
http://ipvm.org.br/sermoes-e-mensagens/
 
Aplicativo IPVM 
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos 
e contatos, tenha acesso aos nossos sermões 
e vídeos, Bíblia (ARA), hinário (HNC), cultos 
ao vivo, e muito mais. Baixe ou atualize a sua 
versão. Acesse a Google play ou a App Store 
através do seu celular e busque por: IP Vila 
Mariana ou IPVM

Redes sociais
A IPVM está divulgando suas principais ati-
vidades também no Instagram. Não deixe de 
curtir e acompanhar nossa página: https://
www.instagram.com/ipvilamariana/ ou @ip-
vilamariana e no face: https://www.facebook.
com/ipvilamariana/

Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição 
no Cantinho Cultural.

Enfermos
Lembremos-nos dos nossos irmãos acamados 
e doentes em nossas orações: Hulda Ferreira 
Blaud, Marlene Caruso, Jahel Valim, Silas O. 
Baptista, Elsa Barros, Maria Aurora Sanches 
Santos e José Francisco Luz.

Aniversariantes da semana

Hoje Maria Ângela Borges Vilela 
31 Felipe Neme de Souza  

ça doando uma bolsa total ou parcial. Procure o Pb. 
Ruy ou compareça diretamente na tesouraria infor-
mando que se trata da temporada. Desde já agra-
decemos. 

Avisos
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) 
e cada família será responsável pelos seus perten-
ces e limpeza. Juntos iniciaremos o ano! Confirme a 
sua presença com a Carol Galhardo - 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://mosquitovi-
lao.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 revezamento. 
Haverá apostilas e treinamentos. Os interessados 
devem entrar em contato com Dc. Everardo ou Pb. 
Alexandre.

Dízimos e Ofertas
No intuito de uma melhor identificação dos depósi-
tos e transferências realizados nas contas bancárias 
da igreja, a tesouraria solicita aos irmãos a gentileza 
de encaminharem por email o comprovante da tran-
sação bancária. O email da tesouraria é:  tesoura-
riaipvm@gmail.com

No que acreditamos? Símbolos de Fé - Perguntas 
do Catecismo Maior.
130. Quais são os pecados dos superiores? Os pe-
cados dos superiores, além da negligência dos deve-
res que lhes são exigidos, são a ambição incontrolá-
vel, a busca desordenada da própria glória, repouso, 
proveito ou prazer; a exigência de coisas ilícitas ou 
fora do alcance de os inferiores poderem realizar; 
aconselhando, encorajando ou favorecendo-os na-
quilo que é mau; dissuadindo, desanimando ou re-
provando-os naquilo que é bom; corrigindo-os in-
devidamente; expondo-os descuidadosamente ao 



 Adilson Roberto Della Torre  
 Gisele Isis de Abreu da Silva 
1/1 Carlos Roberto Maielo
3 Cleber Ferreira Martins
 Elza Bastos Marcos
 Sandro Aurélio  Alkimin Pereira
 Marlene de Melo
4 Tiago Neves Lira
5 Joao Batista Trindade Valim
 Ruy Morato Ferreira da Costa
 Edna Magri Guimarães

Escalas
HOJE
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Alexandre e Éverson
LOUVOR MUSICAL: Congregacional 
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Leonardo Vilela e Lucas Paulo (Quarta-feira, 
02.01 – Celso)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Silas
LOUVOR MUSICAL: Congregacional  

CULTO DE VIGÍLIA (31/12 às 23:00)
PREGADOR: Rv. Paulo Delage
LOUVOR MUSICAL: Congregacional
DIÁCONOS: Alexandre, Gerson, Lucas, Paulo, 
Rogério, Willian e Teófilo 

PRÓXIMO DOMINGO 
CULTO DA MANHÃ – 9:15
PREGADOR: Rv. Gustavo Bacha
PRESBÍTEROS: Hothir e Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional   
DIÁCONOS: Gustavo, Celso, Cleber, Giddalthy, 
Kesley, Leonardo Vilela e Lucas Paulo (Quarta-feira, 
02.01 – Celso)

CULTO DA NOITE – 19:00
PREGADOR: Rv. Otniel Barbosa
PRESBÍTEROS: Aderbal, Amauri, Eleusis, Luiz Edu-
ardo, Everson, Hothir e  Wanderley
LOUVOR MUSICAL: Congregacional

Anotações

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



 “Era Josué, porem, já idoso [...] e disse-Ihe o Senhor: [...] ainda muitíssi-
ma terra ficou para se possuir.” (Josué 13:1) 
 Em meu exercício devocional pessoal, ao ler o texto acima transcrito, 
pus-me a pensar sobre alguns pontos: idade (já velho), comunhão divina (disse-
-Ihe o Senhor), realizações (muita terra conquistada) e, por fim, muitos projetos 
não concluídos (muita terra ficou para se possuir). 
 Aqueles que têm o privilegio de envelhecer e ou chegar a idade madura 
ou avançada podem compreender muito bem o sentido desse texto, no qual Josué 
expressa e faz refletir sua experiência. Desse modo vemos que envelhecer é um 
fato para o qual devemos nos preparar e só não acontecerá se morrermos antes. 
Normalmente as pessoas preferem envelhecer a morrer. É preciso que os jovens 
entendam que ficarão idosos, e o que parece distante e longínquo no dia de hoje, 
chegará a você muitíssimo breve. Outro aspecto para o qual devemos atentar é 
a manutenção da relação com o Senhor, ou seja, fazermos com que a comunhão 
com Deus seja permanente e frutífera, ouvindo a “voz” do Senhor, escutando-O 
por meio de sua Palavra, seja na juventude ou na velhice. Outro elemento em des-
taque é a percepção do privilégio que tivemos de alcançar muitas metas e colher 
muitas realizações. “Não fiz quase nada” pode ser a declaração envolta em certa 
frustração por parte daquele que está idoso. Mas, veja bem, você estruturou mui-
ta coisa, alcançou muitos objetivos, produziu muito. Muitas conquistas, “muita 
terra” foi, de fato, conquistada. Graças a Deus. Por fim, destaco um aspecto que 
julgo de suma importância: sempre haver muita terra que ficou para ser conquis-
tada. Temos a impressão, ao olharmos certas pessoas, que elas agem, trabalham 
e vivem como se ao findar a existência terrena terão feito tudo e não haverá mais 
nada a ser realizado. Ficarão frustradas ao término da vida, pois ao olharem o 
quanto conquistaram, perceberão que muita terra ficou para se possuir. É im-
possível a qualquer um de nós conquistarmos tudo. Jesus nos ensina algo nesse 
sentido ao dizer: “que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma?” 
(Mt.16:26). Mesmo que conseguisse conquistar tudo, teria perdido (deixado de 
conquistar) algo tão precioso, sua alma. 
 Você já conquistou muita coisa, ainda conquistará outras. Mantenha sua 
comunhão firme e íntima com o Senhor e tenha consciência de que, por mais con-
quistas já obtidas e a serem obtidas, sempre ficará “ainda muitíssima terra para 
se possuir”. 

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


