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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

02/07 – Matutino Todos Eloá e Roberto Freitas

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

09/07 – Matutino Ítalo Francisco Curcio Lívia e Elídia

09/07 – Vespertino Marco Aurélio L. Leite Elídia, Marcia Leite., M. Gerti e Valdir

16/07 – Matutino Osni de Lima Sonia Jovino e Sidney

16/07 – Vespertino Dorothy Maia Isac, Lívia, Roberto Freitas e Sílvia

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

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

05/07 – Quarta-feira: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

09/07 – Domingo (M): Rev. Sérgio Franco
09/07 – Domingo (V): Rev. Reginaldo von Zuben

Vila Leopoldina: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

12/07 – Quarta-feira: Rev. Reginaldo von Zuben

16/07 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila: Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

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

Música, multimídia e internet:
02 e 16/07: Coro Misto – Wilian Dolfini (regente) • Música Contemporânea – Mara Aquino (coordenado-
ra) • 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 • Célia D. da Silva • Daniel Funke • Daniela D. Rueda • Dorcília e Elmo Baldin (casal) • Edi-
leuza R. Barbosa • Eduardo del Nero • Elisa Rocha • Emília de M. Funke • Fádua A. Ballura • Gabriel Guagliardi 
• Karl Albert D. de Souza • Laurimar G. Moreira • Loyde A. Faustini • Luzia M. da Silva • Lycia Senise • Marcella 
G. Marra • Maria Aparecida Nogueira • Maria Helena P. de Magalhães • Marta F. Pereira • Railda Maria Chaves 
• Regina Anacleto • Regina Breim • Sara • Silvia Helena A. Picarli • Wagner Geraldo Amaral • Yvone Guarini

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

Aniversários:
04/07 - Elisa Mara Terra Mariano, Gilson Alves Coutinho, Jacy Silva Cicarelli, Márcia Cristina Malheiros, 
Renato Pereira, Ruth Lenira Gomes Silveira Campos, Zeneide Maria Durães • 05/07 - Asaph Hiroto 
Miyajima, Laura de Siqueira Carvalho, Leandro Ferreira Garcia Lopes • 06/07 - Leonan Rogers da Silva 
Leite, Joyce Marcondes Alves Divino • 07/07 - Tobias Emanuel Reis Silva, Carolina de Camargo Tiago 
Santana, Daniel Ballura, Elza Gonçalves Ennes, Felipe Courel Cury, Lycia Sampaio Senise, Rosemary 
Fernandes Almeida Costa • 08/07 - Antonio Carlos de Oliveira, Celso Silva Cicarelli, Erika Podolco, 
Nancy Marçal Bastos de Souza, Tatiane Martins • 09/07 - Ana Helena Gluglielmetti, Denise Faustina 
Floriano Damasceno • 10/07 - Carlos Alberto Ferrari Motta • 11/07 - Jessica Oliveira Santos, Marcia 
Regina Gregoris Marino • 12/07 - Gisele Cristina Miranda • 13/07 - Irene Teixeira, João Balduino de 
Oliveira Neto, Joice Penno Rosa dos Santos, Marcelo Cordeiro de Oliveira, Marcio Henrique Pereira 
Nigro • 14/07 - Eduardo da Costa Oliveira • 15/07 - Claudia Mendes Guerra, Gláucia Luiza de Carvalho, 
Luiz Felipe Kazuo Harada • 16/07 - Edna Pires Lodi, Elidia Campos Nogueira Gonçalves, Maria Elisa dos 
Reis Oliveira, Vilma Helena Morad Noronha Quintas
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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 Ulrico Zuínglio em Zurique, Suíça

Para contribuir via depósito bancário

Ulrico Zuínglio (em alemão Huldreych, Huldreich ou Ulrich Zwingli, 1434-1531) foi o líder da reforma 
suíça e fundador das igrejas reformadas naquele país. Independentemente de Martinho Lutero, que 
era doctor biblicus, Zuínglio chegou a conclusões semelhantes pelo estudo das escrituras do ponto 
de vista de um erudito humanista. Zuínglio não deixou uma igreja organizada, mas as suas doutrinas 
influenciaram as confissões calvinistas.

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.

“Faces da Violência”

Laci Augusto Pereira Novaes

Culto de quarta-feira
Mães em Oração

Equilibrium 2017: 500 Anos de Reforma – Perspectivas

Doação de máquina de costura

A próxima aula do curso com a temática acima será “Violência e Escravidão”, a ser dada pelo 

Rev. Leontino F. dos Santos, no dia 09/07. No dia 16/07, estará conosco o Rev. Esny Cerene 

Soares, pastor da IPI V. Dom Pedro, que tratará sobre o tema “As dimensões psíquicas da vio-

lência”. Estas aulas da Escola Dominical começam às 9h30, na Capela. Você está convidado!

Com pesar, registramos o falecimento de d. Laci, ocorrido no dia 23/06. Ela tinha 98 anos e era 

membro da Primeira Igreja desde 1936. A família – representada pela neta Tatiane Novaes – 

agradece pastores, diáconos, presbíteros, grupo de mães e ao corpo de Cristo pelas orações, 

amor e carinho manifestados quando do recolhimento da amada irmã.” Muito obrigada e que 

Deus retribua e abençoe a todos, a quem muito amamos, no amor de Jesus.”

Os estudos em Marcos continuam nos cultos de quarta. No dia 05/07, o tema será “Rejeição a Je-

sus” (em Mc 6.1-6) e no dia 12/07, “O coração impuro” (Mc 7. 1-23). Participe dos cultos de quarta!

Em julho, este ministério estará em recesso, devendo retornar com as reuniões no dia 13/08, às 

9h15, no Salão Social. Não haverá reunião, mas as mães continuarão em oração pelas famílias.

O ano de 1517 é um marco na história do cristianismo e na história do Ocidente. Tanto o 

que nos tornamos sob o ponto de vista do estilo de vida cultural ocidental quanto o modo 

como vivenciamos a espiritualidade no mundo de hoje não poderão ser adequadamente 

compreendidos sem uma perspectiva ampla que remeta à Reforma Protestante. Temos a 

alegria de convidá-lo para olhar conosco a Reforma a partir de perspectivas que examinam 

sua essência espiritual, suas consequências culturais e sua influência nas igrejas cristãs con-

temporâneas. A música tem sido, ao longo dos séculos, um componente fundamental das 

igrejas reformadas. Deste modo, precedendo cada palestra, haverá uma apresentação mu-

sical a partir de diferentes perspectivas da música feita ao redor do mundo pelas igrejas re-

formadas. Chegue mais cedo, aprecie a música e desfrute da paz propiciada pelo ambiente 

litúrgico da Catedral Evangélica. Sua presença será uma honra para nós.

Rev. Valdinei A. Ferreira

PROGRAMAÇÃO:

– 18/07 (terça-feira)

19h15: Apresentação musical: Quinteto Metal Arte

20h00: Palestra: “O Impacto da Reforma na Cultura” – Dr. Eduardo Oscar Chaves, doutor em Fi-

losofia pela University of Pittsburgh. Foi professor titular da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP-SP). Atualmente é professor na FATIPI (Faculdade de Teologia de São Paulo da IPIB).

– 19/07 (quarta-feira)

19hh15: Apresentação: Trio - Projeto Soarte

20h00: Palestra: “A Reforma e a Bíblia” – Dr. Erni Seibert, doutor em Ciências da Religião. Atual-

mente é secretário de Comunicação, Ação Social e Arrecadação da Sociedade Bíblica do Brasil 

(SBB) e diretor do Museu da Bíblia de São Paulo e do Centro Cultural da Bíblia no Rio de Janeiro.

– 20/07 (quinta-feira)

19h15: Apresentação: Coro Misto da Catedral

20h00: Palestra: “A Reforma e as Igrejas Contemporâneas” – Dr. Ricardo Bitun, doutor em Ciências 

Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de SP. É professor adjunto e coordenador do curso de 

pós-graduação do Programa de Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

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.
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Um sentimento que faz toda a diferença em nossa vida é a alegria. Ela faz bem 
à saúde física e emocional e é responsável pela sensação de prazer e bem-estar. 
Triste é a pessoa que não encontra razões ou não tem motivos para se alegrar. 

Em meio a tantas frustrações, insucessos, conflitos e estresse que estamos 
sujeitos, corremos sério risco de perder a capacidade de nos alegrar com as 
coisas simples em nosso dia a dia. Para muitas pessoas, é mais fácil ceder à 
tristeza do que lutar pela alegria. Há pessoas que, infelizmente, perderam 
completamente a noção e o significado da alegria em seu viver, não sabem 
ao menos o que fazer para ter alegria em seu coração.

A alegria é uma das carac-
terísticas na vida do cristão. 
Ela faz parte da lista de fru-
tos do Espírito (Gálatas 5.22). 
Certa vez, Jesus afirmou que 
quem quiser entrar no Rei-
no de Deus deve se tornar 
como criança (Mateus 18.3). 
Uma das qualidades do ser 
criança é a alegria. Assim, se 
alguém é incluído, é conta-
do e pertence ao Reino de 
Deus, há motivos suficientes 
para sentir alegria. De forma 
mais direta, Jesus também 
afirmou aos seus discípulos: “Tenho-vos dito estas coisas para que a minha ale-
gria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa” (João 15.11). O apóstolo 
Paulo, sabedor da relação intrínseca entre ser cristão e a alegria, recomendou 
a alegria e ensinou aos filipenses, mesmo em meio ao sofrimento: “Alegrai-vos 
sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos” (Filipenses 4.4).

Na perspectiva cristã, a alegria não depende de compras, bens materiais, ob-
jetivos profissionais alcançados, presentes recebidos, viagem realizada, embora 
todas estas coisas proporcionem alegria e não são condenadas na Bíblia. Porém, 
a alegria na vida do cristão tem como fundamento a ação e as bênçãos de Deus: 
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz” (Romanos 15.13). Que-
ro encerrar dando dois motivos para você se alegrar como cristão.

Ter a liberdade e a condição de cultuar a Deus é motivo de alegria. O povo 
de Israel sabia disto e enfaticamente dava o seguinte testemunho: “Alegrei-
-me quando me disseram, vamos à Casa do Senhor” (Salmo 122.1). Adorar e 
louvar a Deus, que é soberano, santo e excelso em glória, poder e majestade, 
a Deus que nos criou, que sustenta a nossa vida e que olha para nós e nos 
chama de filho ou filha, poder orar e dizer tudo o que sentimos e somos na 
certeza de que Ele nos ouve e tem cuidado de nós, são motivos suficientes 
para nos alegrarmos. No livro dos Salmos deparamos constantemente com 
o convite: “Batam palmas, todos os povos; aclamem a Deus com cantos de 
alegria” (Salmo 47.1).

A comunhão entre irmãos e irmãs na família da fé é outro motivo para nos 
alegrarmos. Ela nos mostra que não estamos sozinhos, e mesmo nas situações 
mais difíceis da vida, a alegria se faz presente pelo fato de termos irmãos e 
irmãs que oram por nós, estão ao nosso lado, nos consolam e nos ajudam a 
levantar e prosseguir. Assim, a comunhão entre irmãos proporciona alegria. A 
igreja de Cristo é formada de pessoas alegres. Qualquer coisa diferente disto 
retrata uma igreja enferma. A alegria é contagiante, une as pessoas, diminui a 
dor e caracteriza a presença de Deus.

Razões para a alegria

Rev. Reginaldo von Zuben 
Pastor Auxiliar da Primeira IPI de São Paulo

............................................................................................................................................................................................................................................
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Atualização de cadastro

Também temos Brechó!

Cinema e reflexão

Luiz Otávio e Cremilson
Erich Cremm Martins

Batismos

Muitos membros da Primeira Igreja ainda não fizeram seu recadastramento. Reforçamos o 

pedido para que todos preencham o formulário que se encontra nos bancos ou encartado no 

boletim e o devolvam aos diáconos. Você também pode acessar o link www.goo.gl/Bn1DGd 

e preencher o formulário digital. Dias 02 e 09/07 serão tiradas fotos para o novo cadastro.

O Ministério de Mulheres organizou um espaço fixo onde funciona o Brechó da Catedral. É na 

sala 81, 8º andar, do Edifício ECP. Lá você encontra roupas e acessórios além de objetos para casa. 

Atenção para o horário de funcionamento: às terças-feiras, das 13h às 14h30 e das 16h às 17h.

Os jovens se reunirão no dia 15/07, a partir das 16h, para mais um “Cinema e Reflexão”. Será 

na sala 45. Os encontros realizados até aqui foram muito interessantes e edificantes. Todos 

os jovens estão convidados a comparecer.

Nossos irmãos estarão em viagem ao Canadá, de 12 a 22 de julho, onde participarão da Con-

ferência de Hinologia. Nesse evento será divulgado o trabalho de revisão do nosso hinário 

“Cantai Todos os Povos” (CTP). Acompanhemos o organista e o regente com nossas orações.

Nasceu no dia 28/06/2017, em São Paulo. Erich é filho de Érica de Medeiros Cremm Mar-

tins e Sylvio César Martins. É netinho do Rev. Elizeu e da diaconisa Marly.  Deus abençoe 

o Erich e seus familiares.

As menores Carolina Aby-Zayan Cateb e Camila Aby-Zayan Cateb foram batizadas no dia 

18/06 em nossa Igreja. Carolina nasceu em 08/05/2008 e Camila no dia 09/06/2011, ambas 

em São Paulo. São filhas de Antonio Cateb Neto e Ana Elisa Aby-Zayan Cateb, membro da 

Primeira Igreja. O Rev. Valdinei fez o batismo das irmãs. Que sejam bem-vindas ao rol de 

menores da Primeira Igreja. Deus abençoe a família!


