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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

03/09 – Matutino Todos Valdir e Wilma

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

10/09 – Matutino Gustavo O. Fudaba Curcio Miriam e Sonia Jovino

10/09 – Vespertino Douglas Lucarelli Daniel, Eloá, Lilian, Márcia L. e Sonia J.

17/09 – Matutino Dorothy Maia Márcia Ferrari e José Roberto

17/09 – Vespertino Osni de Lima Elídia, M. Gerti, Valdir, Miriam e Paulo

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

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

06/09 – Quarta-feira: Rev. Reginaldo von Zuben

10/09 – Domingo: Rev. Reginaldo von Zuben Vila Leopoldina: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

13/09 – Quarta-feira: Reva  Denise Coutinho Gomes

17/09 – Domingo: Rev. Valdinei A. Ferreira Vila: Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

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

Música, multimídia e internet:
03/09: Coro Misto – Wilian Dolfini (regente) • 10/09: Coro Masculino – 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 • Aline Borges de Almeida • Ana Maria Schimmell • Benedita da Silva • Carmem 
Sanches • Daniel Funke • Daniele Camara Nonato • Daniela D. Rueda • Dorcília Baldin • Edileuza R. Barbosa • 
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 Apareci-
da Nogueira • Maria Helena P. de Magalhães • Marta F. Pereira • Paulo Pereira • Péricles Antonio C. Fernandes • 
Regina Breim • Sarah • Silvia Helena A. Picarli • Wagner Geraldo Amaral • Wilma C. de Almeida • Yvone Guarini

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

Aniversários:
03/09 - Henrique Azevedo Pereira, Clery Penno Callia, Diva Dadona do Nascimento, João Rhonaldo de An-
drade, Marly Anne Alves de Souza Silva, Raquel Karpuk Antonio de Carvalho • 04/09 - Oscar Henrique Claros 
Lacerda, Ruth Braga Ribeiro • 05/09 - Adriana Rosa Miranda, Alfredo Augusto Corsi Gomes, Débora dos San-
tos Cândido Machado, Fernanda de Figueiredo Beda, José Ricardo Cano, Leandro Latu Pinheiro Drumond • 
06/09 - Larceny Moreira Vital, Maria Oliveira Campo Agraz, Ramalho Rodrigueiro, Sonya Elvira Ignez de Oli-
veira Netto • 07/09 - Armando de Oliveira, Débora Pereira Rodrigues, Eduardo Oscar Epprecht e Machado de 
Campos Chaves, Raquel Nuzzi Barbosa, Rodrigo Romelli Ribeiro, Sonia Couto Esher Romeo • 08/09 - Marga-
rida Maria Pereira, Ceni Pereira Novaes Viana, Dalmo de Andrade Machado • 09/09 - Carolina Lotufo Esvael 
Rodrigues Hohl, Estevão de Freitas Reis, Tatiana Damasceno de Moura • 10/09 - Ana Cristina Gort Gaertner, 
Keila de Castro Pereira Ferreira, Lafayette Pereira de Magalhães
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............................................................................................................................................................................................................
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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 John Knox na Necrópole de Glasgow, Escócia

Para contribuir via depósito bancário

John Knox (Haddington, 1514 – Edimburgo, 1572) foi um religioso escocês que liderou a Reforma Pro-
testante na Escócia segundo a linha calvinista. É considerado o fundador do presbiterianismo. Foi orde-
nado para o sacerdócio católico em 1536. Influenciado pelos reformadores da igreja primitiva, juntou-se  
ao movimento, foi preso nos eventos eclesiásticos e políticos que envolveram o assassinato do cardeal 
Beaton em 1546 e a intervenção da regente da Escócia Maria de Guise. Foi preso por forças francesas no 
ano seguinte e exilado para a Inglaterra em 1549.

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.

Classe de Novos Membros

Ouça o sermão no Soundcloud

Amigos no Caminho Mães em Oração

Classe São Lucas

Convite

Rev. Roberto Mauro

Os sermões das séries de mensagens estão disponíveis em áudio no Soundcloud. E ainda é 

possível fazer o download do arquivo. Basta cadastrar-se no Soundcloud. Para ouvir os ser-

mões acesse: http://www.catedralonline.com.br/conteudo/sermoes-em-audio.

O encontro com o Rev. Elizeu, que seria no dia 16/09, foi transferido para dia 07/10, às 

18h, na sala 45. Em setembro, os Amigos terão Sessão de Cinema com Pipoca, no dia 23, 

sábado, às 18h, na sala 45. Mais informação com a Dorothy.

Em razão do feriado de 7 de Setembro, as mães irão se reunir no terceiro domingo deste mês 

(dia 17) e não no segundo, como é o costume. A reunião será no Salão Social, a partir das 9h15.

Inicia novo estudo a partir do 17/09. O tema será “Igreja” e os alunos contarão com o apoio 

da revista da Secretaria de Educação Cristã da IPIB. A classe São Lucas reúne-se aos domin-

gos, das 9h30 às 10h30, na Capela, e os professores são Rev. Cássio, presb. Emílio e Eliel. 

No dia 16/9, sábado, às 18h, será assinado o Convênio entre a Catedral Evangélica, a 

Fundação Mary Speers e a Universidade de São Paulo para instalação do órgão de tubos 

Gerhard Grenzing em nosso templo. Haverá programação especial, incluindo apresenta-

ções musicais. A Primeira Igreja está convidada a participar. 

Estará na 1ª IPI de Santo André no dia 10/9, acompanhado dos Coros da Catedral, que partici-

parão do culto de aniversário daquela igreja. O Rev. Roberto será o pregador do culto da noite. 

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.
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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.

“Porquanto eu hei de ser contigo” (Juízes 6.16)

Gideão foi o juiz que libertou o povo de Israel da opressão dos midianitas. 
Os israelitas estavam passando por uma fase muito difícil e ninguém mais via 
solução. Os midianitas tinham tomado conta do país, oprimiam o povo e rou-
bavam o produto da colheita dos campos e todos os animais. Foi para livrar o 
povo de Israel da mão dos inimigos que o Senhor chamou Gideão. 

No momento do cha-
mado, Gideão se sentiu 
tão incapaz que procurou 
escapar  da missão dada 
por Deus, alegando que 
era de uma família insigni-
ficante, de uma tribo pou-
co importante.

Os argumentos de Gi-
deão  eram contunden-
tes. Sua família era a mais 
pobre da tribo, ou seja, ele 
não tinha recursos  para 
armar um exército  capaz 
de enfrentar os midiani-
tas. Além do mais, Gideão 
era o caçula da sua casa, se fosse o primogênito seria diferente, afinal, todas 
as decisões da família passavam pelo irmão mais velho, ao passo que o mais 
novo não tinha voz nem vez. No entanto, de todos os israelitas que estavam 
clamando, Deus escolheu justamente o menor, o mais fraco, o que não tinha 
nenhuma capacidade em si mesmo para enfrentar o inimigo. Deus sempre 
sabe o que está fazendo e há uma razão para Suas escolhas. 

O anjo do Senhor disse a Gideão: “Porquanto eu hei de ser contigo”. Esta foi 
uma palavra forte de vitória e, a partir daí, Gideão se deu conta de que estava 
falando com o próprio Deus e que ele havia achado graça diante do Senhor. 

Assim como Deus falou com Gideão quando este disse que não poderia li-
bertar o povo, ele fala com você também. Pode ser que você se considere o 
menor entre todos, mas não é assim para Deus. Lembre-se sempre de que o 
Todo-Poderoso estará com você.

Deus ainda hoje procura homens e mulheres que estejam dispostos a fazer 
algo em benefício do próximo e da sua Criação. Ele não quer que sejamos efi-
cientes de uma hora para outra. O Senhor nos quer exatamente como somos e 
como estamos neste momento:  em dúvida, com medo,  passando por situa-
ções difíceis. A única coisa que Ele deseja é que estejamos disponíveis para o 
aprendizado. Quando Jesus convidou os discípulos para segui-lo, ele sabia que 
todos tinham muito o que aprender sobre fé, amor, paciência. O próprio Jesus 
despertaria neles todas estas coisas. 

Quando você se sentir incapacitado, ou achar que já fez tudo o que poderia 
fazer, lembre-se de que Deus está com você e a única coisa você precisa fazer é 
acreditar. Gideão de fato acreditou. Que possamos também fazer o mesmo – 
crer e obedecer a este Deus que dia após dia nos chama e nos mostra que é 
poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pen-
samos. (Efésios 3.20) 

Deus está com você

Reva Denise Coutinho Gomes 
Pastora Auxiliar da Primeira IPI de São Paulo

............................................................................................................................................................................................................................................
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Criança diabética precisa

Ressurgência 2017: novas vagas

Celebração da Primavera

Agradecimento

Culto de quarta-feira

Campanha de Alimentos

In Memorian

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.

Em razão da grande procura, foram abertas novas vagas para o Ressurgência 2017, que será 

dos dias 29/09 a 01/10, em Serra Negra. O tema deste ano é “Razões para Esperança” e será 

desenvolvido pelos Revs. Leontino Faria dos Santos, que falará sobre “A esperança na pers-

pectiva bíblica”, e Mário Balduíno Oliveira Júnior, que tratará sobre “As dimensões psíquicas 

para a esperança”. Interessados em participar devem procurar o diác. José Roberto. 

O Ministério de Mulheres realizará seu tradicional encontro para celebrar a chegada da Pri-

mavera. Será no dia 19/9, às 14h30, no 8º andar. A preletora da ocasião será a seminarista 

Giselle M. Borelli. Pegue seu convite com a presb. Rosely ou com a diac. Mabel.

O Ministério Mãos à Obra agradece a todos que doaram roupas para o Projeto Atende III, da 

AEB, na Cracolândia. Os que quiserem continuar colaborando com este trabalho poderão ir 

diretamente ao local onde funciona o projeto, à Rua General Rondon, 50, na região da Luz.

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

semanas os temas serão: dia 06/09, “Mais importante é servir ” (Mc  10.35-45), dia 13/09  “A 

grande oferta” (Mc 12.41-44). Participe!

O Ministério Mãos à Obra - MASD lança neste mês a Campanha de Alimentos. O valor sugerido 

para doação é R$ 20,00. Com os recursos arrecadados serão comprados alimentos para ajudar 

três instituições beneficentes parceiras da Primeira Igreja. Utilize os envelopes vermelhos que 

estão nos bancos para fazer sua doação. Esta campanha é muito significativa para as institui-

ções, pois em função da crise que enfrentamos elas necessitam cada vez mais de auxílio.

Agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que doaram dois imóveis para a Primeira Igreja, 

como foi registrado na última Assembleia Geral Ordinária, em 20/08.  Edna Maciel e Júnia 

da Costa Maciel doaram um apartamento na Rua Cardoso de Almeida, e o casal Lysias e 

Ruth Amaral Camargo doaram uma casa na Rua Jureia. D. Edna foi membro da Primeira 

Igreja de 1943 a 2012. D.Júnia foi membro de 1963 a 2015. Durante mais de 30 anos d. 

Júnia secretariou os pastores da Primeira Igreja. Ela cantou no Coro Misto e trabalhou no 

Deptº Feminino. D. Ruth era membro da Igreja desde 1963 e seu esposo, Lysias, foi rece-

bido em 1943. Caridosos, ambos ajudaram muitas pessoas da Igreja diretamente ou por 

meio do Centro de Promoção Humana Otoniel Mota - Promover. “Portanto, dai a cada um 

o que deveis... a quem honra, honra” (Rm 13.7).


