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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

19/11 – Matutino Rosely Maldonado Santos Sonia Mabel e Sidney

19/11 – Vespertino Gustavo Orlando F. Curcio Isac, Lívia, Roberto Freitas e Sílvia

26/11 – Matutino Rui Anacleto Jr. Todos

26/11 – Vespertino Daltro Izídio dos Santos Daniel, Eloá, Lilian e Márcia Ferrari

03/12 – Matutino Todos Sidney e Wilma

03/12 – Vespertino Todos Miriam, Sidney, S. Mabel e S. Jovino

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

Púlpito:
19/11 – Domingo: Rev. Valdinei Ferreira Vila Leopoldina: Reva  Denise Coutinho Gomes

22/11 – Quarta-feira: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

26/11 – Domingo: Rev. Valdinei Ferreira Vila Leopoldina: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

29/11 – Quarta-feira: Rev. Reginaldo von Zuben

03/12 – Domingo: Rev. Valdinei Ferreira Vila: Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

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

Música, multimídia e internet:
19/11: Coro Misto – Wilian Dolfini (regente) • 26/11: Coro Misto e Feminino – 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 • Daniel Funke • Dorcília Baldin • Edileuza R. Barbosa • Emília de M. Funke 
• Fádua A. Ballura • Gabriel Guagliardi • José Rinaldo de A. Santos Junior • Karl Albert D. de Souza • 
Laurimar G. Moreira • Loyde A. Faustini • Lycia Senise • Maria Aparecida Nogueira • Maria Helena P. de 
Magalhães • Marta F. Pereira • Péricles Antonio C. Fernandes • Regina Breim • Sarah • Silvia Helena A. 
Picarli • Wagner Geraldo Amaral • Waldete M. da Costa • Wilma C. de Almeida • Yvone Guarini

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

Aniversários:
20/11 - Leandro Climaco dos Passos, Branca Prado Christoni, Hélio Duque Estrada, Marcelo Romeu Dal-
pino, Priscila dos Santos Candido Machado • 21/11 - Cecília Martin, Maria do Socorro Gomes Silva, Na-
thanael de Souza Rocha • 22/11 - Berenice Pereira Rodrigues, Daniel Alves da Silva, Percy Dias do Prado 
• 23/11 - Raquel Pereira Damasceno • 24/11 - Marcia Garcia Fuentes,  Martha Inaiê Egg, Terezinha de 
Jesus Bernardique • 25/11 - Delfina Lourdes Proni Martins, Maria Ester Oliveira Silva • 26/11 - Heloide Ar-
chero Faustini • 27/11 - Ana Mercedes de Carvalho Grande, Lilian Fares Ramalho, Marcos Galassi Louren-
ço, Paulo Roberto Rodrigues de Freitas • 28/11 - Altamira Borges • 29/11 - Célia de Almeida Debs, Isaac 
Emídio dos Santos • 30/11 - Adriana Del Carmem Campos Hernandes, Corali Marcelino Rosa • 01/12 - 
Helcio Schuetze Garcia, Maria Aparecida do Amaral Nogueira, Tiago Guglielmeti Correale • 02/12 - Alicia 
Bergami Ribeiro, Dorotéa Machado Kerr, Joaquim Adolfo de Freitas Silveira, Marina Machado do Santos, 
Milca Cezar Chade Filha, Vinícius Toigo dos Santos • 03/12 - Osvaldo Vieira Cristo
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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.

Capa: Martinho Lutero escondido no Castelo de Wartburg

Para contribuir via depósito bancário

Martinho Lutero (1483-1546), monge alemão nascido em Eisleben, é uma das figuras centrais da Re-
forma Protestante do século 16. Contestando veementemente diversos dogmas do catolicismo roma-
no, era defensor do acesso do povo às escrituras sagradas, tanto que foi o primeiro a traduzi-las para 
o alemão (imagem da capa). O mundo sofreu forte influência da reforma de Lutero nas mais diversas 
áreas – como na ética, na democracia, na educação, na música e não só na esfera religiosa. 

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.

Cantata Rei de Amor

Imóvel à venda

Os ensaios da cantata de Natal já estão bem adiantados, mas ainda dá tempo de parti-

cipar. Se você gosta de cantar e tem interesse, procure o quanto antes um dos regentes, 

Wilian ou Cremilson, durante a semana à tarde (exceto segunda e sexta-feira), ou aos 

domingos após os cultos. Participe!

O sobrado que a igreja recebeu em doação, e que a Assembleia aprovou a venda, fica na 

Rua Jureia, 322, bairro da Saúde. Possui área construída de 62 m2, sala, dois dormitórios 

com armários, um banheiro social, cozinha com armários, área de serviço, banheiro de em-

pregada e garagem para um veículo. O imóvel necessita de reforma. Caso alguém tenha 

interesse deve procurar o presb. Paulo Cassão durante a semana na administração.
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Culto de quarta-feira

Vila Leopoldina no Facebook

Novo CTP e Agenda 2018

Visão Especial 500 anos

Vem aí o Bazar de Natal

Reuniões do Conselho

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

mas semanas os temas serão: dia 22/11, “Boa ação para com Jesus” (Mc 14.3-11) e dia 

29/11 “Graças a Deus pelo sustento” (Mc 6.30-44). Participe!

Nossa congregação em Vila Leopoldina já tem sua página institucional no Facebook. 

Acesse @ipivilaleopoldina e curta!

A recém-lançada versão do Hinário Cantai Todos os Povos (CTP) e a Agenda 2018 da IPI 

do Brasil estão disponíveis na Livraria da Catedral, ao lado da Capela, antes e depois do 

culto matutino.

A edição especial dos 500 anos da Reforma Protestante da Revista Visão já está disponível 

com os diáconos. A revista está muito bonita e com rico conteúdo. Retire seu exemplar.

No dia 02/12, sábado, o Ministério de Mulheres realiza seu tradicional Bazar de Natal, das 9h às 

17h, no Salão Social e no 8º andar (Brechó). Esta é uma boa oportunidade de adquirir artesana-

to, peças de decoração, roupas e objetos novos e usados (Sebo e Brechó). Além desses produtos 

haverá almoço, lanche e atrações musicais. Participe e traga seus convidados! Parte do resulta-

do financeiro dessa atividade é destinada ao sustento de estudantes de Teologia da Fatipi.

Em novembro, o Conselho se reunirá nos dias: 25 (sábado), às 8h30, no 8º andar, para recep-

ção de novos membros, e 28 (terça-feira), às 19h, na sala 71, para reunião mensal. 

Classes da Escola Dominical

40a Festa das Primícias

Culto das Luzes

Mães em Oração

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

As aulas da ED continuam, sempre das 9h30 às 10h30. Veja os temas de cada uma e 

participe! Classe São Lucas (Capela) – tema “A Igreja”; “Reforma Protestante: história e 

vida” (sala 41); “Pais e Filhos” (sala 45).

Dia 26/11, nos cultos da manhã e da noite, 

a Primeira Igreja estará celebrando a 40ª 

Festa das Primícias. Como o Rev. Valdinei 

Será realizado no dia 17/12, às 20hs. 

A reunião de encerramento do ano será no dia 10/12, às 9h15, no Salão Social. O Rev. Rober-

to Mauro trará a mensagem para as mães. Não perca este encontro. Vamos agradecer a Deus 

pelas bênçãos recebidas por este ministério em 2017!

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

para Assembleia Geral Extraordinária nos dias 19 e 26 de novembro de 2017, a partir das 

9h30, para cumprimento da seguinte ordem da pauta: 1) Eleger oficiais presbíteros e pres-

bíteras em virtude do término de mandato dos(a) presbíteros(a) Débora Keyla Goos Mori, 

Edelvert Figueiredo Pereira Pinto Júnior, Ítalo Francisco Curcio, Osni de Lima, Rui Anacleto 

Júnior e Tércio Gonçalves Cerqueira. 1.1.) Os oficiais presbíteros/presbítera que terminam o 

mandato são reelegíveis, desde que se candidatem. 1.2.) O Conselho estabeleceu a quanti-

dade de 06 (seis) vagas para o presbiterato. 1.3.) Serão eleitos os 06 (seis) candidatos mais 

votados dentre os que obtiverem a votação mínima ou superior ao estabelecido pelo quó-

rum da Assembleia. 2) Os candidatos ao presbiterato que não concorrem à reeleição deve-

rão frequentar obrigatoriamente o curso preparatório oferecido pela Igreja. 3) O Conselho 

designou a seguinte Comissão Eleitoral para coordenar e supervisionar o processo de elei-

ção: presbíteros(a) Paulo Guarini Cassão (relator), Daltro Izídio dos Santos, Dorothy Soares 

Barbosa Maia, diáconos/diaconisa Valdir Gomes, Daniel Pereira e Sonia Mabel Rodriguez Ro-

mero. 4) As inscrições para o presbiterato 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. 5) O prazo para as inscrições vai até o dia 

12 de novembro de 2017. 8) A Assembleia será instalada com a abertura do processo de 

votação no dia 19 de novembro às 9h30, no Salão Social, e suspensa no início do culto ves-

pertino, às 18h30, reabrindo-se no dia 26 de novembro, 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, 05 de novembro de 2107. 

Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Presidente do Conselho.

Quando trouxeres a tua oferta, das tuas primícias oferecerás. (Levítico 2.14a)

Quando abrimos o livro de Êxodo no capítulo 23, dos versículos 14 a 16, encontra-
mos as recomendações especíticas de Deus a respeito das Festas de Israel. Celebrações 
santas que deveriam ser comemoradas anualmente. Eram três. Uma delas, a Festa das 
Primícias. Havia todo um aparato religioso, um cerimonial profundamente significativo 
e espiritual que devia ser seguido à risca. É dele que pretendemos tirar algumas ideias 
para a celebração de nossa Festa das Primícias.

1   Havia dois tipos de oferta: o holocausto e o manjar. O holocausto, simbolizando 
a vida; o manjar, simbolizando os bens. Não podia haver um sem o outro. Nem o 

Senhor o aceitaria. O holocausto sem o manjar era vazio, assim como o manjar sem 
o holocausto era morto. Não pode haver oferenda dos bens sem a oferenda da vida 
e não há verdadeira oferenda da vida sem a oferenda dos bens. Onde há holocausto 
e manjar aí há primícias aos olhos do Senhor.

2Nesta festa não podiam ser oferecidos produtos espontâneos. Em outras palavras, 
as oferendas deviam ser produtos cultivados da terra, isto é, deviam ser fruto do 

trabalho, do labor, da luta, do suor de cada dia. É por essa razão que o rei Davi, recebi-
do e homenageado com grande alegria por Arauna, recebeu deste dois bois para sa-
crificá-los ao Senhor. Agradecendo as intenções do coração de seu hospedeiro, viu-se, 
no entanto, obrigado a dizer-lhe: “não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me cus-
tem nada”. Só a oferenda que trás o selo do sacrifício é primícia aos olhos do Senhor.

3Primícias quer dizer “os primeiros frutos”. Assim, o Senhor em primeiro lugar e ao 
Senhor as primeiras coisas. O primeiro filho, o primeiro boi, o primeiro jumento, 

o primeiro carneiro, o primeiro cabrito, o primeiro pombo, a primeira rola, a primeira 
espiga de milho. Ao Senhor as primícias, nunca o resto. Foi isto que Cristo tornou 
evangélico quando disse no seu célebre sermão: “buscai primeiramente o Reino de 
Deus e sua justiça e todas as demais coisas (todo o resto) vos será acrescentado (será 
dado)”. Nós invertemos a equação: primeiro nós, os nossos problemas, as nossas ne-
cessidades e, depois, por via das dúvidas, buscamos Deus para ficar ao nosso lado. É 
por isso que perdemos Deus e nos perdemos em nossos problemas.

4Todos podiam e deviam fazer as suas oferendas. “Ninguém compareça diante de 
mim de mãos vazias”, diz o texto de Êxodo. Quem não tinha o boi, podia oferecer a 

ovelha, quem não tinha a ovelha podia oferecer o pombo, até a espiga de milho tos-
tada no fogo. Mas todos deviam trazer as suas primícias. Não importa o que podemos 
oferecer, o que importa, e Deus exige, é que ofereçamos a primícia do que temos, por 
mais simples e humilde que possa ser. Este foi o sentido da oferenda da viúva elogiada 
por Jesus. Esta foi a oferenda de José e Maria (um par de rolas ou dois pombinhos) 
quando compareceram diante do sacerdote para a consagração do menino Jesus. 

5 Mas havia, por fim, o incenso. Davi dizia: “Senhor, que as minhas orações subam 
como incenso à tua presença». E João, o vidente de Patmos, fala das “salvas de ouro 

cheias de incenso que são as orações dos santos”. Assim, o holocausto e os manjares 
deviam ser cobertos pelo incenso. É a oração da dedicação, da consagração. A entrega 
das nossas primícias não pode nem deve ser um ato mecânico e obrigatório, mas um 
abrir-se e entregar-se de corpo e alma ao Senhor. Isto é primícia aos seus olhos.

6 Mas as primícias eram prenúncio de colheita abundante. Assim, a Festa das Primícias 
deve ser sinal e promessa de colheita e fartura. Deus assim o deseja, e porque Ele o 

deseja pode tudo isso ser transformado em realidade na vida de seu povo e de sua Igre-
ja. Que a Festa das Primícias que celebramos em nossa Igreja, no domingo que se segue 
ao Dia Nacional de Ação de Graças, possa ser o prenúncio glorioso de um ano próximo 
cheio de bênçãos para nós e de nova vida para a sua Igreja, para a Primeira Igreja.

Extraído do boletim de 26/11/1978, 1a Festa das Primícias.

Festa das Primícias

Rev. Abival Pires da Silveira 
Pastor Emérito da Primeira IPI de São Paulo

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

tem anunciado em suas mensagens, no momento da Oração Pastoral haverá oportu-

nidade de apresentar como “primícia de amor” diante do Senhor a vida de uma pessoa 

que você considera importante em sua vida. Portanto, convide essa pessoa, e outras 

mais, para participar dos cultos do dia 26/11. Nesta data também levantaremos a oferta 

especial de Primícias, cujo alvo aprovado pelo Conselho é de R$ 80mil. 


