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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

18/06 – Matutino Rui Anacleto Jr. M. Gerti e Lilian

18/06 – Vespertino NÃO HAVERÁ CULTO VESPERTINO

25/06 – Matutino Tércio Gonçalves Cerqueira Sonia Mabel e Sérgio Paulo

25/06 – Vespertino Paulo Guarini Cassão Valdir, Márcia Ferrari, Sidney e Sonia Mabel

02/07 – Matutino Todos Eloá e Roberto Freitas

02/07 – Vespertino Todos Daniel, Eloá, Lilian e Ricardo

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

Púlpito:
18/06 – Domingo (Mat.): Rev. Valdinei A. Ferreira
AVISO: HOJE NÃO HAVERÁ CULTO VESPERTINO

Vila Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

21/06 – Quarta-feira: Reva Denise Coutinho Gomes

25/06 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila Leopoldina: Rev. Reginaldo von Zuben

28/06 – Quarta-feira: Rev. Valdinei A. Ferreira

02/07 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila: Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

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

Música, multimídia e internet:
18/06: Coro Misto – Wilian Dolfini (regente) • 25/06: 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 • Apparecida G. Morales • Loyde B. Leiva • Carmem Sanches 
• Caroline Quinteiro • Daniela D. Rueda • Dorcília e Elmo Baldin (casal) • Edileuza R. Barbosa • Eduardo del 
Nero • Elisa Rocha • Emília de M. Funke • Gabriel Guagliardi • Karl Albert D. de Souza • Laurimar G. Moreira • 
Loyde A. Faustini • Luz Esther Góngora • Luzia M. da Silva • Lycia Senise • Marcella G. Marra • Maria Aparecida 
Nogueira • Maria Conceição da S. Enéas • Maria Helena P. de Magalhães • Mônica Arassiro • Railda Maria Cha-
ves • Regina Anacleto • Regina Antonio • Roberto Lino de Souza • Sara • Silvane P. de Oliveira • Yvone Guarini

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

Aniversários:
18/06 - Elizeu Rodrigues Cremm (Rev.), Enilda M. Cristo, Saulo Lacerda S. da Costa • 19/06 - Renata Eiras 
dos Santos • 20/06 - Daniel Freire Gallafassi, Iraci Barbosa Gustavo da Cruz, João Tiago A. da Silva, José 
Alves de Lima, Maria Olímpia Rovetto, Priscila Nardi Moreira, Vinicius T. Mariano • 21/06 - Cristiane Novaes 
Viana, Neide de A. Camargo, Samir Amin Aby-Zayan, Tatiane N. Viana • 22/06 - Christiane Gregoris Guarini, 
Fernando Augusto Martins, Natalina Antonia de Oliveira, Priscilla Mendes de A. Gambera • 23/06 - Alex 
Sandro P. Silvério, Daniel Pereira • 25/06 - Felipe M. Salvitti, Mateus Monteiro Barbosa, Milton Tiago Santa-
na, Mirian de Souza Dias • 26/06 - Emilio Zambon de Mendonça, Juvany Correia V. da Silva, Lucélia de Paula 
F. Albuquerque • 27/06 - Aparecida Parra Chacon, Aydée Nogueira Cavalcanti, Mairi Inácio Aliberti, Rober-
to Carlos Pignatari, Sergio G. de Camargo • 28/06 - Carlos Renato de Oliveira, Leonardo C. Bucky, Rodrigo 
Antonio de Oliveira • 29/06 - Elisabeth Ramos Dias, Lucas Francisco Martins C. de Oliveira, Odair José da 
Silveira • 30/06 - Fany Correa Cavalcanti, Flávia P. Borba, Rachel Guiguer Guglielmetti, Vasni Garrido • 01/07 
- Gerson Eduardo P. de F. Beda, Pérsida M. Grangeiro, Robledo de Albuquerque, Valter Luciano B. da Costa
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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: Selo de João Calvino

Para contribuir via depósito bancário

Em 1964, a França lançou selo comemorativo dos 400 anos de morte de João Calvino (1509-1564), 
atestando a importância das ideias do reformador francês.

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

– RELACIONAMENTOS: FRUSTRAÇÕES E RELIZAÇÕES –

“Faces da Violência”Aula com Rev. Cássio

Ética Cristã, última aula do curso

Amigos no Caminho Encontro Jovem

Culto de quarta-feira

AVISO: Não haverá culto vespertino dia 18/06

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Resultados do Mutirão do Valo Velho

Ressurgência 2017

Doação de máquina de costura

Semana da Música

Este será o tema do Curso Breve de julho na pers-

pectiva “Fé e Cidadania”. A cada domingo um as-

sunto será explorado dentro do tema. Além dos 

nossos professores e pastores, convidados de 

outras igrejas estarão conosco. As aulas serão na 

Capela, a partir das 9h30. Participe!

No dia 25/06, o Rev. Cássio dará 

aula sobre o tema “Da unidade para 

a diversidade”, na Classe São Lucas, 

que está estudando o livro de Efé-

sios na ED. A classe reúne-se na Ca-

pela, a partir da 9h30.

No dia 25/06, o prof. Ricardo Cano dará a aula de conclusão do curso de “Ética cristã para 

os tempos de crise”. A classe reúne-se na sala 45, a partir das 9h30.

No dia 24/06, este grupo sairá para a ativida-

de “Estar Juntos”. Desta vez, será a Noite da 

Sopa. Mais informação com a coordenadora 

do ministério, presb. Dorothy

A reunião deste mês será no dia 24/06, 

sábado, na sala 45. Atenção para o 

novo horário: 16h. A Reva Denise fala-

rá aos jovens.

Os estudos em Marcos continuam nos cultos de quarta. No dia 21/06, o tema será “Jesus acalma a 

tempestade” (em Marcos 4.35-41) e no dia 28/06, “O mensageiro de Jesus” (Marcos 5.1-20). Participe!

Em razão de manifestação que acontece nos arredores do templo, provocando interdição 

das ruas, não haverá culto vespertino no domingo, dia 18 de junho. 

Os membros da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo estão convocados para 

Assembleia Geral Extraordinária nos dias 02 e 09 de julho de 2017, a partir das 9h30, para cum-

primento da seguinte ordem da pauta: 1) Eleger oficiais diáconos e diaconisas em virtude do tér-

mino de mandato dos diáconos e das diaconisas Elidia Nogueira Gonçalves, Isac Vicente Damas-

ceno, Lilian Toledo Aidar Pereira, Lívia Apparecida Ricardo Ribeiro de Castro, Maria Gerti Amaral 

Vieira, Ricardo de Faria Dorta, Roberto da Silva Reis, Shirley Araujo Viriato de Freitas, Silvia de 

Mesquita Rodrigues de Freitas, Sonia Mabel Rodriguez Romero e Wilma Costa de Almeida. 1.1.) 

Os oficiais diáconos/diaconisas que terminam o mandato são reelegíveis, desde que se candida-

tem. 1.2.) O Conselho estabeleceu a quantidade de 12 (doze) vagas para o diaconato. 1.3.) Serão 

eleitos os 12 (doze) candidatos mais votados dentre os que obtiverem a votação mínima ou su-

perior ao estabelecido pelo quórum da Assembleia. 2) Eleger oficiais presbíteros e diáconos para 

atuação na Congregação do Valo Velho. 2.1.) O Conselho estabeleceu a quantidade de 3 (três) 

vagas para o presbiterato e 3 (três) vagas para o diaconato. 2.2.) Serão eleitos para o presbiterato 

e para o diaconato os 3 (três) candidatos mais votados dentre os que obtiverem a votação míni-

ma ou superior ao estabelecido pelo quórum da Assembleia. 3) Os candidatos ao presbiterato 

e ao diaconato para servir na Congregação do Valo Velho deverão ser membros frequentadores 

da Congregação. 4) Os candidatos ao presbiterato e ao diaconato que não concorrem à reeleição 

deverão frequentar obrigatoriamente o curso preparatório oferecido pela Igreja. 5) O Conselho 

designou a seguinte Comissão Eleitoral para coordenar e supervisionar o processo de eleição: 

presbíteros Ítalo Francisco Curcio (relator), Paulo Guarini Cassão e Tércio Gonçalves Cerqueira, 

diáconos José Roberto Sartori de Freitas e Valdir Gomes e diaconisa Eloá Maciel Rufino Ferrario. 

6) As inscrições para o presbiterato e o diaconato estão abertas a partir desta data e devem ser 

feitas diretamente com a Comissão Eleitoral, observando-se que poderão inscrever-se homens 

e/ou mulheres que tenham, no mínimo, 05 (cinco) anos de vivência como membros da IPI do 

Brasil, dos quais 02 (dois) anos na Primeira Igreja. 7) O prazo para as inscrições vai até o dia 25 de 

junho de 2017. 8) A Assembleia será instalada com a abertura do processo de votação no dia 02 

de julho às 9h30, no Salão Social, e suspensa no início do culto vespertino, às 18h30, reabrindo-se 

no dia 09 de julho, às 9h30, para prosseguimento do processo de votação, que se encerrará com 

o início do culto vespertino, às 18h30, quando se fará a apuração dos votos e a proclamação dos 

eleitos. São Paulo, 04 de junho de 2107. Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Presidente do Conselho.

No dia 10/06 foi realizada a quarta edição do Mutirão Pró-Vida na Congregação do Valo 

Velho. A iniciativa teve como objetivo servir a comunidade do bairro nas áreas médicas, 

odontológica, jurídica, enfermagem, ortóptica, oftalmológica e estética. Os serviços foram 

oferecidos gratuitamente pelos profissionais que se voluntariaram. Durante as 5h30min 

de duração do Mutirão, foram atendidas 150 pessoas. O evento foi realizado pela Primei-

ra Igreja em parceria com Fundação Mary H. Speers, Associação Evangélica Beneficente 

(AEB),  Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), Centro de Integração de Edu-

cação e Saúde (CIES), Philips, Fica Em Casa, ImageWay e Gráfica Esperança, que serviram 

com muita dedicação às necessidades do Mutirão. A iniciativa foi muito bem avaliada pela 

comunidade. Que o Senhor abençoe todos os voluntários e parceiros do Mutirão Pró-Vida, 

bem como toda a comunidade do Valo Velho.

Este é o quinto ano que a Primeira Igreja realiza o encontro Ressurgência, uma atividade que 

tem por objetivo proporcionar aos participantes momentos de comunhão e descontração 

em local fora de São Paulo. Este ano será na cidade de Serra Negra, no Rosita Garden Hotel, 

de 29/09 a 01/10. O valor por pessoa é de R$ 450,00 parcelados em até cinco vezes em 

cheque ou cartão de crédito. Crianças até 2 anos não pagam e de 3 a 11 anos pagam 50%. 

Inscrição e informação com o diac. José Roberto.

A Casa da Mamãe, abrigo mantido pela Fundação Francisca Franco, precisa de duas má-

quinas de costuras – uma reta e uma overloque – para uma mãe que precisa trabalhar 

para sustentar sua filha de três anos. Informações com a dic. Márcia Leite ou a Rev. Denise, 

no ministério Mãos à Obra, email maosaobra@catedralonline.com.br, telefone 3138-1602.

O Projeto Socioeducacional e Cultural Soarte, da Fundação Mary Harriet Speers, realiza 

a Semana da Música de 17 a 24/06. Alunos, orientadores, grupos musicais e convidados 

apresentam-se no 4º andar do Edifício Eduardo Carlos Pereira conforme a agenda: dia 

20 - das 16h às 21h, dia 21- das 10h às 15h, dia 22 - das 14h às 21h, dia 23 - das 14h 

às 17h. No sábado, dia 24/06, haverá encerramento do evento, a partir das 13h30, no 

Auditório da UNIP/Bacelar, Rua Dr. Bacelar, 1212 - Vila Clementino. Informações pelo 

telefone 3125-2589. 
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Que resposta você dá para a pergunta acima? Veja o que escreveu N.T. 
Wright: “A Bíblia conta inúmeras histórias, mas apenas uma história geral, 
uma única grande narrativa, que se oferece como a verdadeira história do 
mundo”. A grande história contada na Bíblia é apresentada em três afirma-
ções: Criação, Queda e Redenção. 

O mundo foi criado por Deus e deixou de ser aquilo que Deus planejou que 
fosse. Deus pôs em marcha um plano redentor que se realiza na pessoa de Jesus 
de Nazaré. Desse modo, para o cristão, o evento decisivo da história humana não 
se deu com a Renascença ou com a Reforma Protestante, em 1517. Tampouco 
foi a Queda da Bastilha, em 1789, evento central na Revolução Francesa. Para o 
cristão, o evento decisivo da história também não é o surgimento da democracia 
moderna nem a divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. 

O evento decisivo da his-
tória se deu numa manhã 
de domingo, quando Jesus 
Cristo, que havia sido cruci-
ficado como mais um dos 
milhares de criminosos pu-
nidos pelas leis do Império 
Romano, ressuscitou den-
tre os mortos e apareceu 
aos seus discípulos. Este é 
o grande e decisivo evento 
da história mundial.

Não só por ser comple-
tamente inesperada, mas 

porque é diferente de tudo que ocorreu e pode ocorrer na história huma-
na, a ressurreição de Jesus é surpreendente. Ressuscitando Jesus dentre 
os mortos, Deus confronta e desafia todas as narrativas imperiais, pois a 
ressurreição não fala de alguém conquistando pela força das armas ou do 
dinheiro, mas de Jesus crucificado e ressurreto, transformando o mundo 
por meio de seu amor sacrificial. O grande problema é que nós, cristãos, es-
tamos esquecendo a grande história que a Bíblia conta e acabamos confu-
sos no meio das muitas histórias de corrupção de nosso tempo. O que tirou 
e tira a vida humana dos trilhos é o pecado. O que põe a vida e a história 
humanas na direção da vontade de Deus é Cristo. 

É possível perceber uma frustração crescente com a democracia. Isto não é 
exclusividade do Brasil. “Nossos sonhos não cabem em suas urnas” é uma frase 
utilizada nos protestos das multidões em diferentes países do mundo e expres-
sa o mal-estar global com a democracia. Sonhos de um mundo com sentido e 
pleno de amor e respeito não cabem nas urnas, mas cabem no reino de Deus. 
Em Jesus a esperança de um mundo redimido tornou-se realidade. 

Jürgen Habermas, um dos maiores filósofos da atualidade, escreveu: “Uma de-
mocracia liberal exige de seus cidadãos qualidades que ela não pode proporcio-
nar”. Martin Luther King ilustrou esse dilema das democracias modernas ao afir-
mar, no contexto da luta pelo fim da segregação racial nos EUA, nos anos 1960, 
que o governo pode exigir que um homem branco receba negros em seu restau-
rante e pode impedir que brancos linchem negros, mas nenhum governo pode 
forçar uma pessoa branca a amar uma pessoa negra, pois isso exige transforma-
ção do coração. Diante da crise que atravessa o País e o mundo, somos chamados 
a afirmar com firmeza e serenidade: nossa redenção não virá da democracia, pois 
é a democracia que precisa ser redimida da corrupção do pecado. Cristo é nossa 
“sabedoria, justiça, santificação e redenção” (1 Coríntios 1.30).

Para onde caminha a história?

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