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Semear e colher
Rv. Paulo Audebert Delage 



Amigo visitante!
Que bom que você está conosco! Seja muito 
bem vindo. Para o seu melhor proveito durante 
o culto, oferecemos um culto direcionado para 
crianças e berçário no mesmo horário que o 
nosso.  Em nossa Escola Bíblica Dominical pre-
paramos uma classe especial para você. Nossos 
diáconos poderão encaminhá-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: hon-
rar e servir a Deus e, na Sua dependência, al-
cançar pessoas com o Evangelho de Cristo, 
acolhendo-as com amor, na família dos que 
crêem, ajudando-as a serem frutíferas e ma-
duras e equipando-as para o serviço de acordo 
com os princípios bíblicos.

Conheça nossas atividades

dom 9h Culto matutino
11h EBD
16h30 Ensaio Coro IPVM 
17h Ensaio Coro IPVM Kids 
19h Culto vespertino

seg 20h Ensaio da Orquestra 

ter 12h Reunião de oração 
13h Encontros da SAF 
20h Ensaio do Coro Masculi- 
 no  Maranatha
20h Ensaio do Coro Feminino  
 Cantares

qua 20h Estudo Bíblico

qui 20h Ensaio do Coro IPVM

sex 19h30 Futebol

sáb 10h UCP [crianças]
14h UPA [adolescentes]
18h30 UMP [jovens]

BEM-VINDOS

Nossos pastores
pastor efetivo Rev. Paulo Audebert Delage
pastores auxíliares 
Rev. Gustavo Bacha Bibiano Siqueira
Rev. Otniel Tavares Barbosa
pastores eméritos
Rev. Pércio Gomes de Deus
Rev. Eudes Coelho Silva

Nossos projetos de plantação 
de igrejas

Suarão/SP - Rua Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho, 
2880 - Itanhaém - (13) 3426-8958
Itapeva/ MG - Rua Assis Monteiro, 210 - Centro
(35)3434-2324
Envira-Amazonas - parceria IPM

Nossos missionários

Conselho Missionário da IPVM
Novos Campos - Rev Mariano Alves-PE
Rumo Sertão - Rev Marcos Severo-RN / CE
Pastor Abelardo - Nossa Missão
Pastor Alcedir Sentalin - Amazonas
Pastor Janio Ceritelli - Espanha
Missionária Mariana Lima - Cruzada Estudantil - sp
Miss. Danilo Soares e Joelma - Guiné Bissau
Miss ’X’ - País Asiático

Pastor Josue Yupang - Ayacucho- Peru
Missionário Neri Aiala - Aldeia de Porto Lindo - ms
Pastor Wildo - Projeto Vida
Pastor Ronaldo F. André- Constância - Romênia
Missionária Elinalda dos Santos - Santa Rita - Paraguai
Pastor Paulo Sícoli Filho - Anduze – França
Pastor Cláudio Gonçalves - Nova Zelândia
Capelania - Jenny Lilia Costivelli Cazaroli de Andrade 



Semear e colher

 Os dois verbos colocados acima estão ligados ao exercício da lavoura, 
ou seja, fazem referência à semeadura (plantio) e colheita. A Bíblia nos diz que 
aquele que semeia o faz na esperança de colher (I Co. 9: 10), deixando claro que 
ninguém sai com esforço, levando a termo o exercício da semeadura, sem que 
tenha em seu coração a esperança ou expectativa de ver o fruto de tal trabalho 
manifesto em uma colheita boa e proveitosa.

 A IPVM semeou, e muito, neste mês de julho, e continuará fazendo 
ainda mais. A viagem missionária, a temporada, a escola bíblica de férias, cultos, 
escolas bíblicas dominicais, atuação em asilo, envolvimento dos integrantes do 
GEA, a participação da Geração de Ouro e as ações individuais em espalhar a 
Boa Nova da salvação em Jesus, todos são esforços em divulgar a semente da 
Palavra de Deus, e tudo isso foi feito com zelo e na esperança de alguma co-
lheita. 

 No entanto, às vezes a colheita pode não ser boa ou farta. Não pode-
mos nos deixar abater, mesmo porque somos chamados a ser semeadores da 
Palavra de Deus. Esta é nossa função. A colheita (por nós esperada e ansiada) é 
fruto da manifestação da graça e vontade soberanas de Deus. Somos, portanto, 

“semeadores por ordenação de Deus e ceifeiros por Sua insondável e imensa 
graça”. Se na temporada foram dezenas de decisões por Cristo (a sinceridade, 
verdade e profundidade delas está no conhecimento de Deus), os irmãos que la-
butaram em Bicas sentiram o desgaste com o “solo não fértil” da Zona da Mata 
Mineira, em Bicas. 

 Minha palavra de desafio e ânimo à IPVM é que continuemos com zelo, 
firmeza e fidelidade semeando a Palavra de Deus de modo farto, abundante e 
em frentes variadas, ouvindo as palavras do apóstolo Paulo: “Portanto, meus 
amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Se-
nhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão” (I Co. 15:58) e cum-
prindo o ditame do sábio em Eclesiastes 11:6: “Semeia pela manhã a tua se-
mente, e à tarde não repouse a tua mão, pois não sabes qual prosperará; se esta, 
se aquela, ou se ambas igualmente serão boas”. Semeando e colhendo continue 
a IPVM em sua grandiosa caminhada de fé.
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Acontece hoje
Boas vindas
Recebemos com muita alegria o rev.  Davi Hellon de 
Andrade da IP de Higienópolis, mensageiro da Palavra 
do Senhor nesta manhã. Agradecemos a sua presença 
e desejamos que as bênçãos de Deus alcancem ple-
namente sua vida, familiares e ministério.

Escola Bíblica Dominical
Neste período de férias apresentamos uma progra-
mação diferente e especial aos nossos alunos. As au-
las começam às 11:00.

Participe
Reunião de oração
Todas as terças-feiras às 12:00 no salão Isaac de 
Mesquita. 

SAF – sociedade de senhoras
Celeiro do Amor e Oficina de Costura: Está de férias 
e retornará em agosto. 
Mães que oram!! Nesta quarta a ênfase da reunião 
será a intercessão pelos nossos filhos.  Não terceirize 
esta responsabilidade. Participe!!! Início às 15:00 na 
IPVM. 

Estudo bíblico
Acontece as quartas-feiras às 20:00. O livro estudado 
é I João. 

UCP e UPA (crianças e adolescentes)
Estão em férias e retornarão dia 05.08. 

UMP (Jovens)
Retornaremos as atividades sábado que vem, dia 29. 
Aguardamos por vocês!

UMP – Pequenos grupos de jovens
Confira as próximas programações acessando: www.
facebook.com/ipvmump 

Ministério de Música
Verifique a agenda dos coros na contracapa do bole-
tim e venha participar deste ministério.

Orquestra IPVM
Ensaios às segundas-feiras às 20:00. Se você já toca 
algum instrumento, ou tem interesse em começar 
a tocar entre em contato com o João Pedro (99993-
4199). 

ECC - Encontro de Casais com Cristo
Ministério que visa abençoar casais  e famílias.
Próximo ECC IPVM será nos dias 23.09 e 24.09.2017.  
As Inscrições estão abertas de 23.07 a 10.09.17, po-
dem ser feitas com:  Eloiza do Lincoln: (11) 99383-
1460 e e-mail: rochasposito@gmail.com e Aderbal da 
Nathalia: fone 95025 5507; e-mail:  aderbal.andrada@
uol.com.br

Avisos
Escola Bíblica de Férias (EBF) 
Acontecerá a partir de quinta-feira, dias 27, 28 e 
29. Inscrições pelo whatsApp abaixo. Quem puder 
ajudar na preparação, nos dias da EBF com lanche, 
brincadeiras, música e história entre em contato no 
11.98401.4710 (Leonardo) ou 11.98410.4116 (Rubia).

Recepção de membros
Na última reunião do Conselho, no dia 18 pp. foram 
recebidos como membros comungantes: por Carta de 
transferência: Maria Martha de Jesus Ribeiro, oriunda 
da Ig. Presb. Central de Cuiabá (MT); e por Jurisdição 
“ex-offício”: Azenildo Moura Santos; por Batismo e 
Profissão de Fé: Ana Carolina Santos Oliveira, Caro-
line Dantas Silva, Érika Villas Boas P.R.G. de Camargo, 
Iloíde Marques Cordeiro e Marina Gouvêa Klajn; e por 
Profissão de Fé: Ana Lúcia Munhoz Mastromauro, 
Daniela Bertagni Abraão, Flávia Regina Peotta Za-
nini, Giovanni Scapinelli Oliveira, Helena Assumpção 
Di Creddo e Laura Lavítola Siqueira. Alegramo-nos 
com a chegada de todos e desejamos que o Senhor 
os abençoe neste tempo conosco.

McDia Feliz 
Mais uma vez estamos envolvidos nesta campanha 
do bem. Os diáconos venderão antecipadamente o 
ticket, no valor de R$ 15,50, ao lado do Cantinho Cul-
tural (temos 300 tickets).  No dia 26 de agosto o ticket 
poderá ser trocado por um Big Mac em qualquer loja 
do McDonald’s. Comprando aqui na igreja, garanti-
mos a vinculação da cota para o ITACI (Instituto de 
Tratamento do Câncer Infantil). Participem!!

Promovida à casa Celestial
Domingo passado, dia 16, nossa querida irmã em 
Cristo Anne Waendendries Tarzia descansou da sua 
luta terrena e agora está curada e andará pelas ruas 
de ouro da eternidade, até que nos encontremos no-
vamente. Que esta verdade encha o coração do Carlos 
Tarzia, seus familiares e amigos, de esperança e os 
console neste momento de despedida. 



No que acreditamos? 
Símbolos de Fé - Perguntas do Catecismo Maior. 
54. Como é Cristo exaltado em sentar-se à destra 
de Deus? Cristo é exaltado em sentar-se à destra de 
Deus, em ser Ele, como Deus-homem, elevado ao 
mais alto favor de Deus o Pai, tendo toda a plenitude 
de gozo, glória e poder sobre todas as coisas no céu 
e na terra; em reunir e defender a sua Igreja e subju-
gar os seus inimigos; em fornecer aos seus ministros 
e ao seu povo dons e graças e em fazer intercessão 
por eles.
Fl 2.9; At 2.28; Jo 17.5; Ef 1.22; Mt 28.18; Ef 4.11-12; 
Rm 8.34.

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.

Novo Aplicativo IPVM
Além de nossos Boletins Dominicais, eventos e conta-
tos, 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.

Boletim por e-mail
Solicite este serviço enviando uma mensagem para 
(secretaria@ipvm.org.br) 

Cultos na internet
Para os cultos ao vivo e últimas transmissões acesse 
o endereço:  www.ipvm.tv.br

Site IPVM
O novo site já está no ar. Lá você poderá encontrar 
os boletins, assistir o culto ao vivo, assistir sermões 
antigos. 

Programação de aniversário: 75 anos

Agosto: 

Congresso 500 anos da Reforma.
Dias 3: Rev. Augustus Nicodemus às 19:30
Dias 4: Rev. Augustus Nicodemus às 19:30
Dias 5:  Rev. Augustus Nicodemus às 10:00 e 19:30
Dia 6: Rev. Augustus Nicodemus – 9:15 e 19:00

Dia 13: Rev. João Carlos (Missão Cena) - manhã e noite 
Dia 20: Portas Abertas – manhã e noite 

Dia 26: Missão Mais – UPA e UMP
Dia 27: Missão MAIS (Imigrantes sírios) – manhã e 
noite 
Setembro:
Dia 03: UMP e UPA - manhã 
Dia 17: I. P. Moema com coro - manhã 
Dia 24: I. Assembleia de Deus Bereana com coro ou 
quarteto de cordas – manhã 
Outubro:
Dia 08: I. Batista de Vila Mariana – noite
Dia 22: I. P. Ipiranga manhã / ECC e noite (com con-
junto noite) 
Novembro:
Dia 05: Coro Maranatha - manhã
Dia 26: I. P. Unida de São Paulo com coro – manhã 
Dezembro:
Dia 03: SAF e Cantares. 

Pedidos de oração
Pedidos de oração
Há fichas de pedidos de oração à disposição no “Can-
tinho Cultural”. 

Enfermos 
Augusto Rodrigues, Vilma da Silva Dias (mãe do re-
gente Oswaldo), Rodrigo (filho da Érika) e Rev. Fer-
nando Hamilton Costa.

Aniversariantes da semana

Hoje Raísa Alves Ruiz Cláudio
 Lídia Valério Peraçoli
 Marcela dos Santos Nóbrega
25 Dirce Gomes Fontes
 Fabiana Maria dos Santos Oliveira
 Saulo Cavalcante dos Reis
 Mika Komono Camara
26 Ana Luiza Rodrigues Alves T. Caruso
 Maria Augusta Domingues Maciel
 Miriam Abukater Arkie
 Marcello Augusto Salgado
27 Josué Alves Ferreira Junior
 Tito Júdice Bacha Siqueira
28 Mário Pirondi
 Noemi - Eun Sun Jung
 Natália Casella Caruso
 Lidia Pereira da Silva Dapare
 Cristiane Bastos de Souza
29 Maria Zilma Dantas Lins Silva
 Cilas Souza Fontes
 Paulo Roberto de Oliveira Calçada



Escalas
Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rev. Davi Hellon de Andrade  
Presbíteros: Wanderley e Luiz Eduardo
Louvor Musical: Congregacional
Diáconos: Oflar Fº Antoun, Arquimedes, Edilson, 
Gerson, Leonardo e Marcelo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Gustavo Bacha
Presbíteros: Hothir e Petrilli
Louvor Musical: Congregacional

Próximo domingo

Culto da manhã – 9:15
Pregador: Rev. Gustavo Bacha
Presbíteros: João Baptista e Silas
Louvor Musical: Congregacional
Diáconos: Josué Jr., Alexandre, Charles, Edson, J.Ba-
tista, L.Petrilli Fº, Palombarini e Teófilo

Culto da noite – 19:00 
Pregador: Rev. Otniel Barbosa
Presbíteros: Éverson e Luiz Eduardo
Louvor Musical: Congregacional

Eleição Pastoral - Informativo No. 1

Antes de mais nada o conselho da IPVM agradece ao Rev. 
Paulo pelos anos de ministério abençoado aqui na IPVM e por 
sua postura sempre tão transparente e aberta para com to-
dos os presbíteros e para com a igreja, apoiando e orientando 
este processo de sucessão pastoral. Pedimos ao Senhor que 
o abençoe, bem como à sua família, nessa nova fase de sua 
vida, a partir de janeiro de 2019.   

Tão logo o Conselho da IPVM tomou ciência dessa decisão 
pessoal do Rev. Paulo, em não concorrer a um novo mandato, 
passou a se reunir e pedir orientação a Deus no sentido de 
que essa transição seja feita em clima de paz e serenidade.
Após reuniões havidas desde o ano passado, o conselho to-
mou algumas deliberações que agora comunica formalmente 
à IPVM:

• Foi estabelecida, em reunião do conselho, uma comis-
são especialmente designada para coordenar o processo de 
eleição pastoral, formada pelos presbíteros Eleusis, Hothir, 
Petrilli, Everson e Alexandre; 

• Essa comissão será responsável pela operacionalização 
e implantação de todas as decisões tomadas pelo conselho 

ao longo do processo eleitoral;
• A eleição do pastor titular da IPVM será realizada, em 

assembleia, no mês de junho de 2018, em data a ser infor-
mada;

• Como não pode ser diferente, a nossa exortação à 
toda igreja é que, a partir desse momento, a IPVM esteja em 
oração, pedindo orientação ao nosso Deus para que Ele nos 
mostre e confirme a Sua Vontade;

• O conselho, em reunião formal, definirá critérios de ele-
gibilidade e indicação de candidatos à eleição e os divulgará 
à IPVM, em agosto de 2017; 

• Após divulgação dos critérios de elegibilidade e de 
indicação em agosto desse ano, a IPVM terá os meses de 
setembro a dezembro de 2017 para indicar possíveis can-
didatos à eleição. 

• No mês de janeiro de 2018 o conselho se reunirá para 
analisar os currículos dos nomes indicados pela IPVM, rea-
lizando uma 
avaliação criteriosa do atendimento ou não dos critérios an-
teriormente estabelecidos;

• Os nomes indicados e considerados aprovados pelo 
conselho nessa primeira avaliação, serão convidados a vir 
pregar, serem conhecidos da igreja e participarem de entre-
vista com o conselho, durante o período de fevereiro de 2018 
a abril de 2018;

• Em maio de 2018, o conselho realizará avaliação dos 
pastores convidados que aqui estiveram, definido os nomes 
que concorrerão à eleição; 

• Tais nomes serão divulgados à IPVM ainda em maio, 
sendo que a eleição se realizará em junho de 2018;

• O mandato do pastor se iniciará em 1/1/2019.

Por oportuno e visando manter claro e transparente o pro-
cesso sucessório, o Conselho informa à IPVM que se reuniu 
com o Rev. Gustavo para saber do seu interesse em concorrer 
ao pleito, tendo em vista que ele poderá vir a ser indicado pela 
IPVM. O Rev. Gustavo ponderou que, se indicado, o seu de-
sejo é de concorrer, mas, que gostaria de aprimorar algumas 
áreas do seu Ministério Pastoral, conforme plano apresen-
tado por ele.  Assim o Conselho autorizou tal aprimoramento, 
o que demandará sua ausência em alguns períodos durante 
os anos de 2017 e 2018.
Os membros do conselho se colocam à disposição dos mem-
bros da IPVM para dirimir eventuais dúvidas e exorta a igreja 
para que se coloque de joelhos desde esse momento, pedindo 
que Deus nos abençoe nesse processo, num clima de paz e 
tranquilidade.

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


