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Cultos:                     Escola Dominical:
Domingos: 10h45 e 18h30 Crianças, Juniores e Adolescentes: 1o andar

Quartas-feiras: 19h Jovens e Adultos: 4o andar

Reunião de Oração (Capela): Domingos às 9h Classe São Lucas: Capela

............................................................................................................................................................................................................

Equipe Pastoral:
Pastor Emérito – Rev. Abival Pires da Silveira • Pastor Titular – Rev. Valdinei Aparecido Ferreira •  
Pastores Auxiliares – Rev. Roberto Mauro de S. Castro, Rev. Reginaldo von Zuben, Revª Denise Cou-
tinho Gomes • IGREJAS NOVAS: Congregação do Valo Velho – Rev. Geraldo Majela Sena Silva • Vila 
Leopoldina – Reva Denise Coutinho Gomes  • Plantação de Igrejas – Rev. Marcelo Custódio de Andrade

............................................................................................................................................................................................................

Plantão de Oficiais:
Presbíteros Diáconos

21/05 – Matutino Emílio Z. de Mendonça Daniel e Sonia Jovino

21/05 – Vespertino Dorothy Maia Ricardo, Márcia F., Sidney e Sonia Mabel

28/05 – Matutino Osni de Lima Valdir e Márcia Ferrari

28/05 – Vespertino Douglas Lucarelli Daniel, Eloiá, Lilian e Miriam

04/06 – Matutino Todos Márcia Ferrari e Lilian

04/06 – Vespertino Todos Elídia, M. Gerti, Sonia Jovino e Ricardo

............................................................................................................................................................................................................

Púlpito:
21/05 – Domingo (Mat): Rev. Antonio Carlos Barro
21/05 – Domingo (Vesp): Rev. Reginaldo von Zuben

Vila Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

24/05 – Quarta-feira: Reva Denise Coutinho Gomes

28/05 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila Leopoldina: Rev. Reginaldo von Zuben

31/05 – Quarta-feira: Rev. Valdinei A. Ferreira

04/06 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila: Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

............................................................................................................................................................................................................

Música, multimídia e internet:
21/05: Coro Misto – Wilian Dolfini (regente) • 28/05: Coro Feminino – Cremilson dos Santos (regen-
te) • Música Contemporânea – Mara Aquino (coordenadora) • Órgão e Piano – Luiz Otávio do Carmo 
• Transmissão – Thiago Gomes e equipe • Projeção – Equipe

............................................................................................................................................................................................................

Pedidos de Oração:                       (Contato: oracao@catedralonline.com.br)
Rev. Abival P. da Silveira • Ana Maria Schimmell • Antonio Leiva e Loyde Bruder Leiva • Carlos Vazcon-
cellos • Carmem Sanches • Caroline Quinteiro • Damaris Roberto, Naum e Dara (filhos) • Daniela D. 
Rueda • Dorcília e Elmo Baldin (casal) • Eduardo del Nero • Elisa Rocha • Emília de M. Funke • Gabriel 
Guagliardi • José da C. Medeiros e Theresinha D’áuria D. Medeiros • Laurimar G. Moreira • Loyde A. 
Faustini • Luz Esther Góngora • Lycia Senise • Maria Aparecida Nogueira • Maria Helena P. de Maga-
lhães • Railda Maria Chaves • Regina Anacleto • Regina Antonio • Roberto Lino de Souza • Silvane 
Pessoa de Oliveira • Um Cho Kim • Yvone Guarini

............................................................................................................................................................................................................

Aniversários:
21/05 - Irenilde Miranda de Carvalho • 22/05 - Carla Taddeo de Souza, Carlos Alberto M. Teixeira, Célia 
Aparecida F. Cúrcio, Olina Guglielmetti, Stella Maris C. Silveira de C. Braga • 23/05 - Ana Maria de Siqueira, 
Julio Shigueki Harada, Pedro Vinicius de A. Gambera • 24/05 - Helen S. de Castro, Regina T. de Moura • 
25/05 - Edgard Enéas P. de Toledo Costa • 26/05 - Cícero Augusto de Sousa, Eder dos S. Salviano • 27/05 - 
Geni F. Moraes, Marcus Vinicius G. Motta, Talita Pereira R. Pinto • 28/05 - Jaime Natalício de Albuquerque, 
Elza Cremm Busnelo, Esther C. Pereira, Graziela F. Zanardi, Jesuino Irineu A. Junior • 29/05 - Cláudia Regina 
Gregoris Guarini • 30/05 - Miralva de Jesus Santos, Nércio Bernal (Rev.) • 31/05 - Albaline de O. Silva, Carlos 
Affonso de Menezes • 01/06 - Roseli de O. Santos, Daher Cezar Chade, Gláucio Alves Santiago, Nara Leda 
de Mendonça Saraiva • 02/06 - Fernanda Zanini de Moura, Leila Lotufo de Assis, Oliva de Andrade Freire • 
03/06 - Fernanda Peluci Reinholez, Roberto Mauro de Souza Castro (Rev.), Vanderlei Amate • 04/06 - He-
lena Silva de Carvalho, Raquel M. de Aquino, Renato Pereira Ortiz, Silvia de Mesquita Rodrigues de Freitas
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Baixe o aplicativa da Catedral Evangélica:

ATENÇÃO: Todos os domingos, nossos cultos são transmitidos pela internet. Portanto, você pode 
ser filmado e, eventualmente, fotografado. Essas imagens podem ser veiculadas em redes sociais 
e campanhas publicitárias da Catedral.

Foto de Capa: Estátua de David Livingstone, no Zimbábue (África)

Para contribuir via depósito bancário

Pastor presbiteriano, Livingstone nasceu em Blantyre, na Escócia, no dia 19 de março de 1813. Estu-
dou grego, medicina e teologia em Glasgow e trabalhou como missionário e médico na África. Foi 
o descobridor de uma das mais bonitas quedas d’água do mundo, a Victoria Falls. Acometido por 
malária, faleceu no dia 1 de maio de 1873. Os nativos da aldeia Chitambo o encontraram morto e 
ajoelhado ao lado da cama, provavelmente morreu orando. Seus auxiliares enterraram o seu coração 
e as suas vísceras debaixo de uma árvore, onde em 1902 foi erguido o Memorial Livingstone. 

Bradesco - Ag. 0095 / C/C: 118717-1
Itaú - Ag. 0189 / C/C: 47530-4

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo 
CNPJ. 62.648.803/0001-04



MISSÃO: TRANSFORMAR PESSOAS, SOCIEDADE E  
CULTURA POR MEIO DO EVANGELHO DE CRISTO.

VISÂO: CRISTO PARA AS  
NOVAS GERAÇÕES.

SÉRIE DE MENSAGENS DO MÊS

– FAMÍLIA E FINANÇAS –

Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois, naquele 
dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades; o Senhor,  
porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. (Josué 14.12)

Calebe nasceu no Egito e foi criado como escravo. Sob a liderança de Moi-
sés, ele atravessou o Mar Vermelho rumo à terra prometida. Ao lado de Josué 
e outros dez, foi enviado para espionar o local. Viu uma terra maravilhosa. 
Voltou entusiasmadíssimo com todas as possibilidades que a região oferecia, 
porém os dez espias não pensavam como ele e Josué. Concordavam que a 
terra era fabulosa – terra que mana leite e mel –, mas para eles havia um gran-
de problema: os homens que ali habitavam. Vencida a resistência inicial, sob 
a liderança de Josué e com o apoio de Calebe, Canaã foi conquistada.

 Transcorridos 45 anos da primeira 
incursão de Calebe pelo território de 
Israel, ele já não era mais um moço. 
Calebe era, por ocasião do texto da 
epígrafe, o velho. Mas algumas coisas 
não haviam envelhecido nele: a con-
fiança em Deus e o gosto pelos desa-
fios. Consolidada a conquista da terra, 
chegou a hora de distribuí-las entre as 
tribos. Então Calebe disse para Josué: 
“Agora, pois, dá-me este monte…”.

Que homem de personalidade fasci-
nante era Calebe!  Ele não reivindicou 
uma parte daquilo que já havia sido 
conquistado, mas do que haveria de 
ser. Ele não só pediu o território menos 
acessível – uma região montanhosa –, 
mas com os inimigos mais difíceis de 
serem vencidos – os anaquins, homens 
que eram vistos como gigantes.

O momento em que estamos vivendo é muito difícil sob o ponto de vista 
econômico, político e social. Todos sabemos disso, e até aqui, nada de novo. En-
tretanto o grande perigo de um período histórico como esse que atravessamos 
é o desânimo. O problema é quando a crise que está do lado de fora vira a crise 
do lado de dentro, torna-se a crise da alma, e o desânimo se espalha como uma 
espécie de metástase por todas as áreas da nossa vida.

Conhecer a Palavra de Deus é fonte de inspiração para enfrentar os tempos 
difíceis. Calebe queria a região montanhosa de Hebrom. Os anos se passaram, 
Calebe suspirava e dizia: Deus ainda me dará aquele monte. Mais de quatro 
décadas se passaram, e lá estava Calebe dizendo para Josué: “sabe aquele mon-
te...”. Esteja atento a esta verdade constante nas Escrituras e claramente teste-
munhada por Calebe: Deus não promete resultados imediatos, mas promete 
que nunca falhará com aqueles que confiam nele! Em geral, as coisas que mais 
desejamos e pelas quais trabalhamos arduamente são aquelas que mais demo-
ram para se realizar em nossa vida. Tenha fé e vá em frente!

Inspiração para tempos desafiadores

Rev. Valdinei A. Ferreira 
Pastor Titular da Primeira IPI de São Paulo

............................................................................................................................................................................................................................................
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Livraria da Catedral

Classe São Lucas estuda Efésios 

Curso “Ética cristã para os tempos de crise”

Reconhecimento Internacional

Culto de quarta-feira

Classe de Novos Membros

Atualização de cadastro

Almoço das Famílias

Reunião do Conselho

Campanha de inverno

Concerto de Metais

Mães em Oração

Amigos no Caminho

Palestra com dr. Bartô

Aplicativo da Catedral

Está funcionando após a Escola Dominical e depois do culto matutino na antessala da 

Capela. Lá você encontra livros, Bíblias, CDs e material próprio da igreja, além de um 

gostoso cafezinho. O Ministério de Ação Social e Diaconia é o responsável pela livraria 

e o resultado financeiro obtido é destinado para as ações sociais desenvolvidas pelo 

departamento Mãos à Obra.

As aulas sobre a carta de Paulo aos Efésios continuam na Escola Dominical. Os próximos 

temas da Classe São Lucas são: 28/05 - “Muros existem para serem derrubados”, 04/06 - 

“Mistérios revelados os todos os Santos”. A classe se reúne na Capela, a partir das 9h30.

Você é nosso convidado para participar das próximas aulas. No dia 28/05 o tema será 

“Sexualidade” e no dia 04/06 o tema será “Suicídio e Eutanásia”.  Este curso é dado na 

sala 45, a partir das 9h30, aos domingos.A Fundação Francisca Franco obteve importante reconhecimento internacional. A 

Charities Aid Foundation of America reconheceu e chancelou a Fundação para receber 

doações nos EUA com dedução de impostos. A decisão ocorreu após apuração de do-

cumentos e verificação da atuação da Fundação nos projetos sociais. Parabenizamos a 

equipe da Francisca Franco por tão significativa conquista, resultado de trabalho per-

severante e competente.

Em maio continuamos com os estudos no Evangelho de Marcos nos cultos de quarta-feira. No 

dia 24/05, o tema será “Jesus e o sábado” (em Marcos 2.23-3.6) e no dia 31/05, “O pecado imper-

doável” (Marcos 3.20-30). Participe dos cultos de quarta!

Você que deseja se tornar membro da igreja pode se inscrever e participar da Classe 

para Novos Membros. As aulas são aos domingos, a partir das 9h30, na sala 71 do 

Edifício ECP. Participe, você será muito bem recebido. Para se inscrever, os meios são: 

telefone 3138-1600 ou e-mail secretaria@catedralonline.com.br, falar com Cláudia.

Iniciamos hoje o recadastramento dos membros da Primeira Igreja. O cadastro que está 

em vigor encontra-se desatualizado, o que dificulta a comunicação com os membros. 

Pedimos a todos que preencham o formulário que se encontra nos bancos ou encarta-

do no boletim e o devolvam aos diáconos. Nos dias 02 e 09 de julho, os membros serão 

fotografados (foto 3x4) para complementação do cadastro. 

Os convites para o almoço já estão disponíveis com o diac. José Roberto, a R$ 30,00. 

Será no último domingo de maio, 28/05, depois do culto matutino, no salão social. De-

pois do almoço, fique para o Concerto de Metais (veja nota ao lado), às 15h.

Será no dia 30/05, terça-feira, às 19h, na Sala 71, do Edifício ECP.

Já foram arrecadados R$ 5.383,19 e a campanha continuará até o final de maio. Com o resul-

tado das doações o Ministério Mãos à Obra comprará cobertores e lençóis para instituições 

beneficentes que cuidam de idosos e dependentes químicos. O valor sugerido é de R$ 30,00. 

Utilize os envelopes que estão nos bancos, depositando-os nas salvas do ofertório.

O Quinteto Metal Arte apresentará concerto de metais no dia 28/05, domingo, às 15h, em 

nosso templo. O grupo atua  desde 1991 e é formado por músicos que estão em atividade 

em orquestras como  Sinfônica  do Teatro  Municipal,  Jazz  Sinfônica  e  Banda  Sinfônica  

de  Cubatão. No programa, músicas de Haendel, Bach, Purcell, Beethoven, Debussy e uma 

peça relacionada aos 500 Anos da Reforma Protestante. Entrada franca.

A próxima reunião deste ministério será no dia 11/06, às 9h15, no Salão Social.

O ministério que reúne pessoas solteiras, viúvas e divorciadas da Primeira Igreja terá reu-

nião de Pequeno Grupo no dia 27/05, sábado, às 18hs, na Capela. Se você faz parte deste 

grupo, venha orar e ler a Bíblia conosco.

O dr. João Paulo Becker Lotufo, o dr. Bartô, vai conversar com adolescentes e jovens sobre 

drogas no dia 27/05, sábado, às 9h, no Salão Social. Os jovens e os pais da Congregação do 

Valo Velho e da IPI do Parque Ipê estarão presentes. Dr. Bartô é o nome que o Dr. João Pau-

lo usa “artisticamente” nas palestras que faz, às vezes acompanhado do grupo Doutores da 

Saúde. Ele é médico pediatra, responsável pelo Projeto Antitabágico do Hospital Univer-

sitário da USP e está muito envolvido com a questão do tabagismo, do álcool e da droga 

entre crianças, adolescentes e jovens. A Primeira Igreja está convidada para este evento.

O aplicativo da Catedral Evangélica de São Paulo já disponível para o público. Para bai-

xá-lo, acesse a loja do seu sistema do celular, Apple Store ou Play Store, e busque por 

“Catedral Evangélica”. No aplicativo você terá acesso a Notícias, Boletim, Liturgia, Série 

de Mensagens, Culto ao Vivo e à versão da Bíblia que usamos no templo. Sempre que é 

atualizado, o aplicativo manda um aviso para o celular. Use e compartilhe esta ferramenta 

de conexão com nossa igreja. 
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