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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

07/05 – Matutino Todos Daniel e Ricardo

07/05 – Vespertino Todos Elídia, M. Leite, S. Jovino e Valdir

14/05 – Matutino Marco Aurélio L. Leite Miriam e Lívia

14/05 – Vespertino Osni de Lima Isac, Lívia, R. Freitas, M. Gerti e Sílvia

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

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

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

Púlpito:
07/05 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

10/05 – Quarta-feira: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

14/05 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila Leopoldina: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

17/05 – Quarta-feira: Rev. Reginaldo von Zuben

21/05 – Domingo: Rev. Antonio Carlos Barro Vila: Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

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

Música, multimídia e internet:
07/05: Coro Misto – Wilian Dolfini (regente) • 14/05: Coro Homens de Fé – Cremilson dos Santos 
(regente) • 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 • Carlos Vazconcellos • Carmem San-
ches • Damaris Roberto, Naum e Dara (filhos) • Daniela D. Rueda • Damaris Roberto, Naum e Dara • 
Dorcília e Elmo Baldin (casal) • Eduardo del Nero • Elisa Rocha • Emília de M. Funke • José da C. Medei-
ros e Theresinha D’áuria Degasperi Medeiros • Laurimar G. Moreira • Loyde A. Faustini • Lycia Senise • 
Maikon Inácio Maria e esposa • Maria Aparecida Nogueira • Railda Maria Chaves • Rosane Aparecida 
Demonico • Silvane Pessoa de Oliveira • Um Cho Kim • Wilma C. de Almeida • Yvone Guarini

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

Aniversários:
07/05 - Severina P. dos Santos, Ingrid C. Dias, Mercedes Teixeira João • 08/05 - Virginia Alves Car-
valho, Renato Amaral Camargo, Zuleide Cândida Maciel • 09/05 - Diomar Silva Nascimento, Elyadir 
Ferreira Borges, Rode de Oliveira Braga • 10/05 - Karin de Medeiros Cremm, Paula Martins Escu-
deiro, Paula Stareika Korte • 11/05 - Edson de Carvalho Couto, Li Chung Shung • 12/05 - Carmen 
Eurydice Hernandes Parente, Maura dos Reis Fabiano, Paulo Soares Cintra, Vera Lúcia Parada Reina 
• 13/05 - Renato Antonio Américo, Andréa Valverde de Moura, Glenn Albert Chacon • 14/05 - Aracy 
Ferreira Mesquita Rodrigues Silva • 15/05 - Gerson de Andrade Corrêa, Luciano Borges dos Reis, 
Paloma Epprecht e Machado de Campos Chaves, Vania dos Santos Faverani • 16/05 - Elaina Augusto 
Machado, Eli Campos de Oliveira, Renato Rocha de Oliveira, Vitor Teixeira João • 17/05 - Cláudia 
Schutzer de Magalhães, Claydson Roberto Campana Oliveira • 18/05 - Léa Matheus Crivelari, Persio 
Bruder Leiva • 19/05 - Raphael Reinholez Penin Lima, Tatiana Borges • 20/05 - Celso Bianchi Barroso, 
Jairo Pereira de Pádua, Lúcia Verônica de Almeida Laranjeiras, Madiel Rodrigues Figueiredo, Nelly 
Zolla Sorano • 21/05 - Irenilde Miranda de Carvalho
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Facebook:
/catedralevangelicasp

Youtube:
/catedralevangelicadesp

Acompanhe a Catedral nas redes sociais!

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 –

Um dia Deus disse aos anjos:
- Tive uma ideia. Vou criar a família.
- O que é isso? – quis saber um anjo.
- Estou muito entusiasmado com a ideia – disse Deus. – Claro, sempre me en-

tusiasmo com todas as minhas ideias. Uma das grandes vantagens de ser Deus 
é nunca ter uma má ideia, mas esta é especial. Família será a maneira com que 
ligarei as pessoas ao amor. Funcionará assim: adultos se oferecerão para cuidar 
de um estranho pequenino.

- Serão pagos por isso? – perguntou o anjo.
- Não, esse estranho na verdade lhes custará muito dinheiro. E mais, não será 

capaz nem de falar, a princípio. Apenas chorará e gritará, e os adultos terão de 
adivinhar por quê. Perderão o sono. Ele fará o tempo todo bagunça que os ou-
tros terão de limpar. Será completamente vulnerável. Terá de ser vigiado vinte 
e quatro horas por dia, 
sete dias por semana. 
Então, aos dois anos, o 
pequeno estranho con-
seguirá dizer palavras 
como “não” e “meu” e 
fará birra. Também estou 
pensando em inventar 
a puberdade. Ainda não 
me decidi sobre isso, 
mas, se o fizer, o serzi-
nho receberá uma coisa 
esquisita chamada hor-
mônios que o farão en-
louquecer. Coisas estranhas acontecerão com o corpo dele. Haverá espinhas, 
a voz falhará e o sistema límbico derreterá. Depois crescerá e, justo quando for 
maduro, belo, interessante e capaz de contribuir, sairá de casa. Essa é a ideia. O 
que vocês acham?

Os anjos foram saindo de perto, olhando para os próprios pés. Quem dirá 
para ele?, pensaram. Senhor, quem se oferecerá para uma coisa dessa? Por que 
o fariam?

Nesse momento Deus se encheu de entusiasmo.
- Eles nem saberão por quê. Só olharão para o corpinho, as mãozinhas e os 

pezinhos e acharão que o pequeno estranho é lindo, embora se pareça com 
todos os outros bebês, e todos os bebês se pareçam com Winston Churchill. 
Até que um dia o pequeno estranho sorrirá, e eles pensarão que ganharam 
na loteria. O pequeno estranho dirá “papai” e “mamãe”, mas dirá “papai” pri-
meiro porque os pais se sacrificam tanto e são tão nobres... Como eu os amo. 
Mas as mães também são boas. Ele dirá “papai” e “mamãe”, e então aqueles 
bracinhos e mãozinhas se abrirão, se estenderão e envolverão o pescoço do 
adulto, e esse adulto pela primeira vez na vida entenderá para que os braços 
e as mãos foram criados.

- Tudo isso na verdade tem a ver com graça – prosseguiu Deus. – As crian-
ças, a nova geração, aprenderão que são estimadas e pertencem a alguém, 
tudo isso antes mesmo que tenham feito uma única coisa para merecê-lo. A 
velha geração aprenderá que, quando dão, recebem. Quando dão o máximo, 
recebem o máximo. – E então um dia eu lhes direi: “Raça humana, eu sou seu 
Pai. Você é minha filha; você é meu filho”.  – Eles entenderão e se abrirão.

Rev. John Ortberg, Sendo quem eu quero ser, p. 272-274.

Família: ideia de Deus
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Revista Visão

Livraria da Catedral

“Ética cristã para os tempos de crise”

Carta aos Efésios

Culto de quarta-feira

Classe para Novos Membros

Celebração do Dia das MãesCatedral em Comunhão

Campanha de inverno

Almoço das Famílias

Concerto de Metais

Percides Barbosa

Cinema e Reflexão

Encontro Jovem

Ainda há exemplares da última edição. Nela você encontra entrevista com o reitor do 

Gordon College (Boston, EUA), Michael Lindsay, artigo do Rev. Valdinei Ferreira sobre 

empoderamento feminino e, na seção “A ciência explica”, texto sobre o dia em que sol 

e lua pararam. Pegue seu exemplar com os diáconos. 

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.

Você é nosso convidado para participar das próximas aulas. No dia 14/05 o tema será 

“Suicídio” e no dia 21/05 o tema será “Aborto e eutanásia”.  Este curso é dado na sala 45, 

a partir das 9h30, aos domingos.

A Classe “São Lucas” iniciou novo tema neste mês de maio. As aulas são sobre a carta de 

Paulo aos Efésios. Há revista sendo utilizada como referencial para as aulas, elaborada 

pela Secretaria de Educação Cristã da IPIB. A Classe se reúne todos os domingos na 

Capela, a partir das 9h30. Participe!

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

dia 10/05, o tema será “A comunhão com os pecadores” (em Marcos 2.13-17) e no dia 17/05, 

“Ensino sobre o jejum” (Marcos 2.18-22). Participe dos cultos de quarta!

As aulas terão início no dia 28/05, na sala 71. Todas as pessoas interessadas em se tornar 

membros da Catedral devem fazer este curso, mesmo que venham de outras igrejas 

presbiterianas independentes. Inscrição pelo email secretaria@catedralonline.com.br 

ou pelo tel. 3138-1600 com Cláudia.  

No dia 09/05, terça-feira, o Ministério de Mulheres realizará seu tradicional encontro 

de celebração do Dia das Mães. Será às 14h30 no 8º andar. Para as que puderem trazer, 

pede-se um prato de doce ou salgado. Este ano, a coordenação do ministério promete 

uma surpresa na programação!

Esta é uma boa oportunidade para você desfrutar da comunhão com Deus e com irmãos e ir-

mãs num lugar agradável: um encontro da Igreja no Sítio Floresta, em Santa Isabel. Será no dia 

20/05, sábado, a partir das 9h30. Estará conosco o Rev. Antonio Carlos Barro, pastor da Igreja 

Presbiteriana do Brasil em Londrina. O valor do convite é R$ 30,00 por pessoa e inclui ingresso 

e almoço. Crianças menores de 10 anos não pagam. Convites disponíveis com os diáconos.

Começa hoje e irá até o final de maio. O resultado arrecadado permitirá a compra de co-

bertores e lençóis que serão doados a Casas de Repouso para idosos e Casas de Reabi-

litação para dependentes químicos. O valor sugerido para doação é de R$ 30,00. Você 

pode utilizar os envelopes que estão nos bancos e depois entregá-los aos diáconos no 

momento do Ofertório.

Maio é o mês da família e, no dia 28/05, haverá almoço especial no Salão Social. Os convi-

tes estarão disponíveis com o diac. José Roberto a partir do dia 14/05.

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.

Com alegria, nos confraternizamos com esta nossa irmã, que completou 103 anos de 

idade no 05/05. O Ministério de Visitação tem celebrado essa data com d. Percides, com-

partilhando de momentos devocionais. Da mesma forma, este ano a aniversariante re-

cebeu a visita dos membros do ministério. Deus abençoe d. Percides!

No sábado, 13/05, às 18h, os “Jovens” e os “Amigos no Caminho” se encontrarão para assis-

tir a um filme e depois refletir e compartilhar sobre ele. A “sessão de cinema” será na sala 

45. Volney Faustini estará conosco neste encontro e coordenará a reflexão. Você é nosso 

convidado para esta programação.

Será no dia 20/05, no salão social, a partir das 19h. Se você é jovem, venha participar 

deste encontro.
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Catedral nas Redes Sociais
Você sabia que pode ver ou rever a mensagem pregada no domingo no Canal da Catedral no You-

tube?  Já na fanpage da Catedral no Facebook você encontra divulgação das atividades, galeria de 

fotos, convite para eventos etc. Inscreva-se e compartilhe!

Youtube: www.youtube.com.br/catedralevangelicasp

Facebook: www.facebook.com.br/catedralevangelicadesp


