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

Quartas-feiras: 19h Adolescentes: Subsolo

Reunião de Oração (Capela): Domingos às 9h Jovens e Adultos: 4o andar

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

20/08 – Matutino Paulo Guarini Cassão Wilma e Sidney

20/08 – Vespertino Débora K. G. Mori Elídia, M. Gerti, Valdir e Miriam

27/08 – Matutino Rui Anacleto Jr. Maria Gerti e Valdir

27/08 – Vespertino Tércio Gonçalves Cerqueira Isac, Lívia, Roberto Freitas e Sílvia

03/09 – Matutino Todos Valdir e Wilma

03/09 – Vespertino Todos Miriam, Márcia F.., Sidney e S. Mabel

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

Púlpito:
20/08 – Domingo: Reva  Denise Coutinho Gomes Vila Leopoldina: Sem. Guilherme Damasceno

23/08 – Quarta-feira: Rev. Valdinei A. Ferreira

27/08 – Domingo: Rev. Roberto Mauro de S. Castro Vila Leopoldina: Reva  Denise Coutinho Gomes

30/08 – Quarta-feira: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

03/09 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila: Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

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

Música, multimídia e internet:
03/09: Coro Misto – Wilian Dolfini (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 • Aline Borges de Almeida • Ana Maria Schimmell • Benedita da Silva • Carmem 

Sanches • Daniel Funke • Daniele Camara Nonato • Daniela D. Rueda • Dorcília Baldin • Edileuza R. Barbo-

sa • Eduardo del Nero • Elisa Rocha • Emília de M. Funke • Fádua A. Ballura • Gabriel Guagliardi • Iacy do 

Vale • Karl Albert D. de Souza • Laurimar G. Moreira • Loyde A. Faustini • Lycia Senise • Marcella G. Marra 

• Maria Aparecida Nogueira • Maria Helena P. de Magalhães • Marta F. Pereira • Paulo Pereira • Péricles 

Antonio C. Fernandes • Regina Breim • Silvia Helena A. Picarli • Wagner Geraldo Amaral • Wilma C. de 

Almeida • Yvone Guarini

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

Aniversários:
20/08 - Eneide Marques Krempel, Josué Francisco Alves • 21/08 - João Pedro S. do Valle • 22/08 - Carlos 

Roberto Reinholez, Zuleika Camargo dos Santos • 23/08 - Alan R. Martins, Fernando Toledo Barbon, 

Mariano Rosa • 24/08 - Ana Lina Gonçalves Ferreira • 26/08 - Lilian Toledo Aidar Pereira • 27/08 - Camila 

Goya, Léa N. Vallini • 28/08 - Patricia Danielle da Paixão Silva, Damaris Gimenes Martins, Darcy de Olivei-

ra Domingos • 29/08 - Valdir Aparecido Garcia, Helder B. Magalhães, Valdinei Aparecido Ferreira (Rev.) • 

31/08 - Roberto Bernardique • 02/09 - Dorothy Soares Barbosa Maia, Marluce Aragão dos Santos, Wilma 

Costa de Almeida • 03/09 - Henrique Azevedo Pereira, Clery Penno Callia, Diva Dadona do Nascimento, 

João Rhonaldo de Andrade, Marly Anne Alves de Souza Silva, Raquel Karpuk Antonio de Carvalho

............................................................................................................................................................................................................
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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: Memorial a Francis Makemie (Snow Hill, Maryland, EUA)

Para contribuir via depósito bancário

Francis Makemie (1658-1708) nasceu no norte da Irlanda e converteu-se ainda jovem, quando frequen-
tava a Universidade de Glasgow. Foi ordenado em 1681 e no ano seguinte emigrou para os Estados Uni-
dos. Em 1686 fundou a primeira comunidade presbiteriana na cidade de Snow Hill, sendo considerado 
o “pai do presbiterianismo americano”. Em 1692 casou-se com Naomi Anderson, com quem teve duas 
filhas, Anne and Elizabeth. Em 1706, fundou o Presbitério de Filadélfia, o primeiro na América. Preso em 
1707 por pregar sem licença da Coroa, morreu em 1708, em Temperanceville, Virgínia.

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.

Programação da Escola Dominical

Projeto Redenção-Cracolândia

Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Ouça o sermão no Soundcloud

Amigos no Caminho

Culto de quarta-feira

29º Seminário de Música Sacra

CLASSE DOS ADOLESCENTES

Recém-inaugurada no subsolo do Edifício ECP, a classe está funcionando aos domingos, a par-

tir das 10h30. Um bom grupo tem se reunido para o estudo da Palavra de Deus e troca de 

ideias. Os responsáveis pelas aulas são Queila, Mairi, Neila e Robson Piran. Se você tem adoles-

centes na família – filhos, sobrinhos, netos – ou amigos, convide-os para participar da Classe.

PAIS E FILHOS

Este é o tema que o casal Ítalo e Célia estão ensinando na Escola Dominical. As aulas são na 

sala 45 do Edifício ECP a partir das 9h30. Vários assuntos serão tratados ao longo do segun-

do semestre na perspectiva relacional, familiar, educacional, psicológica e de envolvimento 

com a Igreja. Você que é pai ou mãe não pode deixar de participar. 

REFORMA PROTESTANTE: HISTÓRIA E VIDA

Este curso da Escola Dominical será dado em todo segundo semestre. Trata-se de assunto 

fundamental para todos nós, pois em 2017 estamos celebrando 500 anos da Reforma Pro-

testante. As aulas começam às 9h30, na sala 41, com os profs. Ricardo Cano e Osvaldo Cristo. 

Você é nosso convidado!

ESTUDO NA CARTA AOS EFÉSIOS

A Classe São Lucas está estudando este livro da Bíblia, aos domingos, sob a condução dos 

profs. Emílio, Eliel e Rev. Cássio. Venha e traga outras pessoas com você. A classe reúne-se na 

Capela, das 9h30 às 10h30.

NOVOS MEMBROS

Estão abertas as inscrições para a Classe dos Novos Membros, que serão recebidos na Fes-

ta da Primícias, dia 26/11. As aulas terão início no próximo dia 17/09, às 9h30, na sala 71. 

Interessados devem inscrever-se com a Cláudia pelo telefone 3138-1600 ou pelo e-mail 

secretaria@catedralonline.com.br.

A Primeira Igreja, por meio do Ministério Mãos à Obra, está colaborando com este trabalho de 

atendimento a moradores de rua por meio de doação de roupas e sapatos masculinos. O ma-

terial é encaminhado para a Associação Evangélica Beneficente. Interessados em participar 

devem trazer as doações com a identificação “para AEB” e deixar na portaria ou no subsolo do 

Edifício ECP aos cuidados da Rev. Denise ou das diaconisas Márcia Leite ou Eloá.

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

para a Assembleia Geral Ordinária no dia 20 de agosto de 2017, após o culto das 10h45, para 

cumprimento da seguinte ordem da pauta: 1) Deliberar sobre o relatório da Comissão de 

Exame de Contas  do Exercício de 2016; 2) Nomear Comissão de Exame de Contas para o Exer-

cício de 2017; 3) Autorizar venda de imóvel, para gestão patrimonial. São Paulo, 06 de agosto 

de 2017. Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Presidente do Conselho.

Além do vídeo no Youtube, os sermões das séries de mensagens estão disponíveis em áu-

dio no Soundcloud. O áudio é um arquivo mais leve, consome menos dados do plano de 

internet e pode ser ouvido mesmo enquanto você utiliza outros aplicativos no aparelho. E 

ainda é possível fazer o download do arquivo. Basta cadastrar-se no Soundcloud. Para ou-

vir os sermões acesse: http://www.catedralonline.com.br/conteudo/sermoes-em-audio.

O Rev. Elizeu estará com este grupo no dia 16/09, sábado, a partir das 18hs, para um en-

contro “Entre Nós”. Será um bate-papo descontraído sobre o tema “É preciso saber viver”. 

Mais informações com a coordenadora do ministério Amigos no Caminho, presb. Dorothy. 

Acompanhe os estudos no Evangelho de Marcos nos cultos de quarta-feira. Nas próximas 

semanas os temas serão: dia 23, “A misericórdia de Jesus” (Mc 10.46-52), dia 30 “Amar a Deus 

e ao próximo” (Mc 12.28-34). Participe!

A Sociedade Evangélica de Música Sacra realizará, de 24 a 27/08, o 29º Seminário Soemus, 

tradicional evento que reúne grandes mestres da música sacra em palestras e oficinas. O 

evento será em nosso edifício e no templo. Membros da Primeira Igreja têm desconto para 

a participação. Inscrições com Beth pelo cel. 96399-8100 ou pelo site www.soemus.org.br.
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Doações para o Brechó
Se você tem roupas, sapatos, acessórios e objetos para casa em bom estado, e não vai usar 

mais, doe-os para o Brechó da Catedral, que funciona no 8º andar às terças-feiras, das 13h às 

14h30 e das 16h às 17h. Todo valor arrecadado com a venda das peças usadas é destinado 

às obras assistenciais mantidas pela igreja.

... porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados 
e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as  

forças espirituais do mal, nas regiões celestes. (Efésios 6.12)

O apóstolo Paulo, grande conhecedor do im-
pério romano e dos poderes religiosos judaicos, 
escreveu o texto acima. Principados e potestades 
nada mais são do que os poderes ou princípios 
governantes, as estruturas vigentes ou, para usar 
uma palavra mais comum, o sistema, a cultura de 
uma sociedade. Você não vê o sistema, mas sabe 
que as pessoas governam dentro de um sistema, 
de uma determinada estrutura. A estrutura – o 
jeito de fazer as coisas – estava ali antes de che-
garem os governantes de plantão e continuará 
ali depois que eles saírem de cena. “O rei morre, 
mas a realeza vive”, ou seja, as pessoas passam, 
mas a cultura perdura, o sistema sobrevive. 

Quando se olha de fora, parece que a pessoa 
que ocupa um cargo tem todo o poder, mas 
percebe-se os limites e até certa impotência 
diante do poder estrutural e sistêmico que reina 
naquele campo quando se acessa a intimidade 
daquela pessoa. Não se trata de isentar gover-
nantes de sua responsabilidade pessoal em atos 
ilícitos, pois o pecado é sempre uma união entre pessoa e estrutura. O que se deve 
ter em mente é que os principados e as potestades contra os quais lutamos são 
estruturas, sistemas, tradições, jeitos e esquemas codificados – seja na política, na 
economia ou no dia a dia. É o sistema que muda pessoas para que as coisas conti-
nuem do mesmo jeito. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os 
principados e as potestades, isto é, contra um sistema invisível aos olhos, mas real; 
invisível aos olhos humanos, mas operante e poderosíssimo.

Houve uma época em que alguns segmentos evangélicos tornaram moda 
amarrar os demônios. Saíam identificando os chamados “espíritos territoriais” 
e amarravam demônios que, segundo eles, dominavam cidades e países e eram 
responsáveis pelas mazelas políticas e econômicas. Porém, representantes dessas 
correntes evangélicas entraram para a política e foram dominados por principados 
e potestades, ou seja, entraram no esquema, se deixaram corromper pelas estrutu-
ras reinantes, tornaram-se operadores do sistema.

L. Newbigin foi secretário geral do Conselho Mundial de Igrejas, e devo-lhe esta 
observação. Ele se perguntou: “Como os principados e as potestades podem ser 
abalados?”; “Como o poder pode ser despojado e colocado a serviço de Cristo?”. A 
resposta: “Apenas pelo poder do Evangelho, anunciado em palavras e incorporado 
em ações”. À luz disso, não se trata de tomar o poder. Roma e o poder imperial 
caíram não porque o trono de César foi conquistado por um cristão ou porque o 
Senado foi tomado por cristãos. Roma foi conquistada quando as vítimas se ajoe-
lharam no Coliseu e oraram pelo imperador em nome de Jesus, diz Newbigin. Não 
se tratava de conquistar o poder do trono, tratava-se de desmascarar a lógica dos 
principados e das potestades. Tratava-se de substituir a lógica do poder pelo amor.

O Evangelho opera sob a lógica do poder do amor. Principados e potestades 
operam sob a lógica do amor ao poder. Na cruz, Cristo expôs a mesquinharia e a 
falta de horizontes de principados e potestades. Paulo escreveu:

Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho 
do seu amor [...] e, despojando os principados e as potestades, publicamente 
os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. (Colossenses 1.13; 2.15)

A nossa luta

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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Ordenação de oficiais no Valo Velho

500 Anos da Reforma Protestante

Criança diabética precisa

A Congregação do Valo Velho convida a Primeira Igreja para o culto especial de ordenação 

de oficiais eleitos na última Assembleia. Será no dia 20/08, às 18h, na Rua Flandres, 53 - Valo 

Velho. Na ocasião, o pregador será o Rev. Valdinei e o Coro Misto participará da liturgia.

A Casa da Reconciliação realizará evento comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestan-

te no dia 30/08, das 7h30 às 11h30, na Faculdade Paulus de Comunicação - Fapcom, à Rua 

Major Maragliano, 191 - V. Mariana. O Rev. Valdinei foi convidado para dar workshop com o 

tema “Reforma e modernidade: o impacto na vida cultural”. Interessados em participar po-

dem inscrever-se pelo tel. 3883-1544 ou pelo email dcj@casadareconciliacao.com.br.

A equipe do Mãos à Obra solicita doação de tiras para exame de controle de diabetes da 

marca Accu-Chek, modelos Active ou  Performa, ou da marca Breeze 2, para atender a um 

menor, que utiliza 50 tiras por semana. As doações podem ser encaminhadas para as diaco-

nisas Eloá, no subsolodo do Edifício ECP. Mais informação pelo tel. 3138-1602 ou pelo email: 

maosaobra@catedralonline.com.br.


