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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

03/12 – Matutino Todos Sidney e Wilma

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

10/12 – Matutino Marco Aurélio Lisboa Leite Livia e Miriam

10/12 – Vespertino Dorothy Maia Márcia Leite, Elídia, M. Gerti, Valdir e Paulo

17/12 – Matutino Douglas Lucarelli Sílvia e Mabel

17/12 – Vespertino Todos Todos

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

Púlpito:
03/12 – Domingo: Rev. Valdinei Ferreira Vila Leopoldina: Rev. Reginaldo von Zuben

06/12 – Quarta-feira: Reva Denise Coutinho Gomes

10/12 – Domingo (M): Rev. Assir Pereira
10/12 – Domingo (V): Rev. Reginaldo von Zuben

Vila Leopoldina: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

13/12 – Quarta-feira: Rev. Valdinei Ferreira

17/12 – Domingo (M): Reva Denise Coutinho Gomes
17/12 – Domingo (20h): Culto das Luzes

Vila: Leopoldina: Não haverá culto

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

Música, multimídia e internet:
03/12: Coro Misto – Wilian Dolfini (regente) • 10/12: Coro 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 • Allison de Carvalho • 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 

• Simone Martins • Wagner Geraldo Amaral • Waldete M. da Costa • Wilma C. de Almeida • Yvone Guarini

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

Aniversários:
04/12 - Marli Oliveira Machado, Andrea Galan Ribeiro Sigrist, Camila Barreto de Andrade Pinto, Dalva 

Rachel Simão, Edna Ciglione del Nero, Messias Barbosa de Barros • 05/12 - Aurora D’alva de Almeida 

Lopes, Edson Riglia, Vinicius de Abreu Janebro, Vivalde Machado Junior • 06/12 - Thayná Albuquerque 

Batista, Sonia de Camargo Monteiro Pedecino • 07/12 - Rafael de Souza Almeida, Irmgard Schanner, 

Jefferson Rovetto, Milca Cezar Chade, Nathalia Cristina Sampaio do Valle, Thiago Hessel de Paula • 08/12 

- Maria das Dores Barbosa Santos, Conceição de Maria Santos Alves Gouvêa, Mary Anne do Nascimento 

Cardoso • 09/12 - Josué Gerson de Almeida, Marly Luzia Marques Ferle • 10/12 - Delza Maria de Souza 

Oliveira, Farad Miguel, Lucia Baldissarini Novaes, Luis Alberto Goos Mori, Marcelo Reina, Marisa de Conti, 

Marly Ruth de Medeiros Cremm, Tania Cristina Borges Lunardi • 11/12 - Thais Bezerra Pecoraro • 12/12 - 

Fátima Garcia da Silva, Hailton Querino Bomfim • 13/12 - Ademir Pinto, Débora Keyla Goos Mori, Valéria 

Candida Maciel • 14/12 - Daisy Miriam Cerqueira Leite, Fernanda Guiguer Guglielmetti, João Armando 

Lopes de Oliveira, Rafael Silva Ramalho • 15/12 - Alaci Rosa de Paiva, Antônio Valdimiro da Silva, Flávia 

Andréa Borba de Gimenez, Janini de Carvalho Barbosa, Michelle Sanches Camargo Kölndorfer, Roberto 

Alexandre Selem • 16/12 - Lygia Haydée de Lima Silva Rocha

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

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

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

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

Para contribuir via depósito bancário
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

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



MISSÃO: TRANSFORMAR PESSOAS, SOCIEDADE E  
CULTURA POR MEIO DO EVANGELHO DE CRISTO.VISÂO: CRISTO PARA AS NOVAS GERAÇÕES.

Imóvel à venda
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.

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

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

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

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

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

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

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

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

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

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

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

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

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

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

Culto de quarta-feira

Vila Leopoldina no Facebook

Anatomia do Poder

Lorena Ludymila de Lima Martins e Isac Silva Martins

Atenção: Cultos dos dias 24/12 e 31/12

Movimento Reforma Brasil no Facebook

Envelopes de 2018

Novo CTP e Agenda 2018
Charles Gabriel

Concerto da Unesp

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

semanas os temas serão: dia 06/12, “O enviado de Deus” (Mc 11.1-11) e dia 13/12 “A vinda 

de Jesus” (Mc 1.2-8). Participe!

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

Acesse @ipivilaleopoldina e curta!

É o nome do programa de televisão que o Rev. Valdinei, atendendo convite do apresen-

tador, o advogado Ives Gandra, gravou para falar sobre o Reforma Brasil - Movimento 

apartidário por uma reforma política de verdade, lançado no dia 31/10. O programa irá 

ao ar dia 10/12, domingo, às 21h na Redevida, que é sintonizada nos canais: Net - 193, 

Vivo - 165 e 4, Claro - 17 e Sky 368 e 162. 

Foram batizados no dia 19/11. Lorena nasceu em 14/4/2013, em Itapecerica da Serra 

(SP), filha de Leorminio Virgilio Martins Ferreira e Luciane Lima da Costa; Isac nasceu no 

dia 26/4/2015, em São Paulo (SP), filho de Leorminio Virgilio Martins Ferreira e Priscila 

Cristina da Silva Martins. Lorena e Isac são netos de João Batista Ferreira e Maria Mercês 

Alves Ferreira, ambos membros da Primeira Igreja. 

Estes cultos terão horário especial. Veja: dia 24/12 teremos apenas o culto matutino 

(10h45), não haverá culto vespertino; dia 31/12 teremos o culto matutino, às 10h45, e o 

Culto de Vigília, às 20h. Anote em sua agenda!

Na terça-feira, dia 5/12, às 20h, o rev. Valdinei e o pastor metodista Ezio Machado, diretor 

do Seminário Servos de Cristo, participarão de uma transmissão ao vivo na página do 

Movimento Reforma Brasil no Facebook. O tema que será abordado é “Política: mudar o 

que não dá mais”. Acesse a página do Movimento, curta e compartilhe. Vamos divulgar 

esta importante iniciativa da Primeira Igreja, que tem encontrado grande receptividade 

junto a outras instituições, religiosas ou não, e pessoas de todos os recantos do Brasil. 

Acompanhe as atividades nas redes sociais.

Retire com os diáconos seus envelopes 

de contribuição para o próximo ano.

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. Com pesar, comunicamos o falecimento de nosso irmão Charles Gabriel, ocorrido na ma-

drugada do dia 20/11. Charles tinha 96 anos e era membro da Primeira Igreja desde 1944, 

onde, por 74 anos, cantou nos Corais. Foi diácono, presbítero e trabalhou com jovens, 

casais e na Escola Dominical. O corpo foi enterrado no Cemitério da Paz. O ofício fúnebre 

foi realizado pelos Revs. Valdinei e Reginaldo. Oremos pelos familiares enlutados.

Os Corais e a Orquestra Acadêmica da Universidade Estadual Paulista realizarão concerto no 

templo da Primeira Igreja no dia 06/12, quarta-feira, às 20h, sob a regência de Lutero Rodri-

gues. No programa, obras de Pe. José Maurício, J. S. Bach e F. Handel. Entrada franca. Participe!

Mães em Oração

Oferta das Primícias

Campanha de Natal

O Natal nos Evangelho

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!

Comunicamos aos irmãos que a oferta da Festa das Primícias atingiu 70% do alvo pro-

posto pelo Conselho da igreja. Aqueles que ainda desejarem ofertar para Primícias po-

dem fazê-lo nos próximos dias.

O Ministério Mãos à Obra inicia dia 03/12 a Campanha de Natal de 2017. Este ano, o 

valor arrecadado será revertido para três ações distintas: oferta de cestas de Natal para 

duas instituições parceiras; realização de um dia festivo na Casa da Mamãe – abrigo da 

Fundação Francisca Franco que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade  –, e 

um almoço de Natal para as 20 famílias atendidas pelo Ministério. O valor sugerido da 

campanha é de R$ 20,00, mas qualquer doação é bem-vinda. A campanha terminará no 

dia 17/12. Participe!

Este é o tema das aulas da Classe São Lucas na Escola Dominical no mês de dezembro. A 

Classe funciona na Capela, das 9h30 às 10h30. Veja os temas que serão abordados e par-

ticipe! Dia 03 - Jesus, o Emanuel, dia10 - Jesus, o Filho de Deus, dia 17 - Jesus, o Salvador, 

dia 24 - Jesus, o Verbo e a luz de Deus.

Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: vós me procurais,  
não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos  

fartastes. [...] Eu sou o pão da vida. (João 6.26,48)

Dezembro chegou e com ele chegam as festas de fim de ano, com presentes, con-
fraternizações e muita comida. Antes de se lançar na correria típica desta época, con-
vido você para refletir sobre três tipos de pessoas famintas. 

Famintas por coisas
Seja a fome pelo básico ou a fome 

pelo que chamamos de supérfluo. Aliás, 
o escritor Umberto Eco afirmou que, 
numa sociedade capitalista, “o supér-
fluo parece ser a única coisa necessária”, 
e a atriz Ingrid Guimarães, no tom típico 
dos humoristas, disse: “eu só compro o 
básico, o problema é que eu preciso de 
muita coisa básica”.

É evidente que um estômago vazio 
precisa de pão, e a pele frágil precisa de 
algo que a cubra. O problema não foi e 
nunca será que precisemos de coisas materiais, que tenhamos fome de pão e bele-
za, para usar uma expressão familiar. O problema é achar que só precisamos disto. 
Quando pensamos assim, somos tomados pela loucura do rico insensato da Parábola 
contada por Jesus e registrada em Lucas 12.19-21. 

Famintas por regras
O segundo tipo de pessoas famintas é aquele que busca regras, principalmente 

regras religiosas. Tendo ouvido a exortação de Jesus de que não deveriam buscar o ali-
mento que perece, mas aquele que é imperecível, imediatamente perguntaram: “Que 
faremos para realizar as obras de Deus?” (João 6.28).

Se aqueles que estão famintos por coisas, em geral, são indiferentes à religião, 
aqueles que têm fome de regras são sensíveis à religião. O problema está no fato de 
que se interessam mais pela lei do que pelo propósito da lei, se interessam mais pela 
lei do que pela vida. O grande perigo deste tipo de fome é transformar a salvação 
numa conquista pessoal e não percebê-la como dádiva. 

Famintas por sensações
O terceiro grupo de famintos é composto por aqueles que estão com fome de sen-

sações. O grande alvo da vida não é ter ou obedecer, mas sentir, experimentar algo. 
São aqueles que perguntam para Jesus: “Que sinal miraculoso mostrarás para que o 
vejamos e creiamos em ti? Que farás?” (João 6.30 NVI). Na versão religiosa, esta fome 
tem interesse no poder de Deus, nos milagres, na excitação religiosa e na adrenalina 
religiosa. Para os não-religiosos, interessa-lhes o prazer pelo prazer, o êxtase, a veloci-
dade e tudo o mais que possa propiciar sensações intensas.

Famintos por coisas e por sensações podem experimentar frustração semelhante 
à do rei Salomão, que afirmou não ter negado nada aos seus olhos e nenhum prazer 
aos sentidos, mas ao final concluiu que tudo era inútil e uma corrida vã atrás do vento. 
Famintos por regras podem experimentar a frustração do filho mais velho da parábola 
do Pródigo que disse: “Há tantos anos que te sirvo” (Lucas 15.11-32).  Famintos por 
regras podem viver exteriormente uma vida exemplar, mas nunca saberão o que é o 
abraço e o beijo do Pai e nunca entenderão: “tudo que é meu é teu, meu filho”.

Você tem fome de quê?

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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Culto das Luzes
Este tradicional culto de Natal da Primeira 

Igreija será realizado no dia 17/12, às 20hs. 


