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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

07/01 – Matutino Todos Márcia Ferrari e Lilian

07/01 – Vespertino Todos Miriam, Sidney, S. Mabel e Paulo

14/01 – Matutino Gustavo Orlando F. Curcio Sonia Mabel e Lívia

14/01 – Vespertino Marco Aurélio L. Leite Isac, José Roberto, Márcia Leite e Sílvia

21/01 – Matutino Gilson Alves Coutinho Lilian e Maria Gerti

21/01 – Vespertino Rosely Maldonado Santos Elídia, Maria Gerti, Márcia Ferrari e Lívia

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

Púlpito:
07/01 – Domingo: Rev. Valdinei Ferreira Vila Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

10/01 – Quarta-feira: Rev. Valdinei Ferreira

14/01 – Domingo: Rev. Reginaldo von Zuben Vila Leopoldina: Rev. Valdinei Ferreira

17/01 – Quarta-feira: Rev. Reginaldo von Zuben

21/01 – Domingo: Rev. Roberto Mauro de S. Castro Vila Leopoldina: Rev. Reginaldo von Zuben

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

Música, multimídia e internet:
07/01 e 14/01 – Cremilson dos Santos (regência e louvor) • Música Contemporânea – Mara Aquino 

(coordenação) • 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 • Edileuza R. Barbosa • Emília de M. Funke • Fádua 

A. Ballura • Fernanda Pereira M. de O. Ribeiro • 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 • Silvia Helena A. Pi-

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

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

Aniversários:
07/01 - Carlos César de Souza, Catharina S. Proni, Jairo Marques Costa • 08/01 - Paulo Roberto de 

C. Lanza • 09/01 - Alberto Domingues, Helena A. Lavander Mendonça, Marinêz de Oliveira • 10/01 - 

Francisca Nina Guedes F. Roberto, Luiza Pires M. de Melo • 11/01 - Rafael Barbosa C. Esteivão, Dennis 

Pavia Villalva, Walter Michel • 12/01 - Victor Gomes Silvério • 13/01 - Fabíola Martins C. de Oliveira, 

Gleuza Viriato de Freitas, Isva Ruth dos S. Xavier • 14/01 - Edna Cremm Domingues, Elza Palmira F. 

de Faria, Marisla Ribeiro de C. Martins, Saulo Abreu de Souza • 15/01 - Célia Lisboa P. Ribeiro, Josué 

Xavier Júnior, Marina Rocha Oliveira, Marlene Catani Garrido, Murilo Rosa, Rodrigo C. dos Santos Pinto 
• 16/01 - Cely Becker Lotufo, Maria Aparecida de S. A. Corrêa • 17/01 - Andira Ribeiro de Oliveira, Luiz 

Ricardo A. da Silva, Percides G. dos Santos • 18/01 - Antonio A. dos Santos, Irani Rodrigues de Freitas 
• 20/01 - Antonio Mauricio Ulian, Maria Aparecida B. Mendes

............................................................................................................................................................................................................
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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
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Convite à alegria

Corpo: saber cuidar

Recesso do Departamento Infantil

Depoimento de Aluno da ED

Coro Aberto em fevereiro

Contribuição Sistemática

Férias

Tem edição nova da Revista Visão

Foto do Editorial

Conheça nossas Congregações

Movimento Reforma Brasil no Youtube

No próximo domingo, na Classe São Lucas, a aula deste Curso será extraída do capítulo 

2 da Carta aos Filipenses. Convidamos você a estar presente e durante a semana ler o 

mencionado capítulo. O início da aula será às 9h30, na Capela. 

Este será o tema do Curso Breve da Escola Dominical em fevereiro, na perspectiva da 

série “Fé e Saúde”. Dentre os assuntos a serem tratados, destacam-se a concepção bíbli-

ca do corpo, a concepção integral do cuidado e a alimentação. Você é nosso convidado 

para participar deste Curso. As aulas ocorrerão na Capela, a partir das 9h30. Em breve, 

divulgaremos quais serão os professores.

O Ministério de Crianças e Adolescentes estará de recesso até o final do mês de janeiro, 

voltando às suas atividades regulares no primeiro domingo de fevereiro, dia 4, no 1º 

andar do Edifício ECP. 

A Escola Dominical faz diferença em sua vida? “A ED me traz crescimento espiritual, me-

lhor compreensão dos ensinamentos bíblicos e paz interior”.

Como em todos os anos, no próximo mês o Coro Aberto participará dos cultos matuti-

nos. Qualquer pessoa pode participar desse coral. Basta chegar às 9h30 no domingo e 

ensaiar. O repertório é fácil. Mais informação com os regentes.

Os conjuntos de envelopes de contribuição sistemática para o ano de 2018 já estão disponíveis 

com os diáconos. Se você já utiliza os envelopes para sua contribuição, retire-os o quanto an-

tes, pois o orçamento de 2018 já está em andamento. Se você ainda não utiliza os envelopes, 

experimente adotá-los este ano. O envelope de contribuição é importante recurso para o pla-

nejamento financeiro da Igreja. Caso necessite de mais informação, procure um oficial da Igreja.

Rev. Roberto Mauro – Encontra-se em período de férias, devendo retornar às suas ati-

vidades no dia 10 de janeiro. 

Rev. Denise – Estará em período de férias de 09 a 19 de janeiro, retomando suas ativi-

dades na igreja no dia 20/01. 

Luiz Otávio – Nosso organista estará em período de férias de 09 a 30 de janeiro, voltan-

do no dia 31/1. 

Wilian Dolfini – Está em férias e retornará no dia 1º de fevereiro.

Oremos por nossos pastores e músicos, bem como pelos familiares, para que tenham o 

descanso necessário sob os cuidados do Senhor.

Neste número, o leitor encontrará reportagem sobre lançamento e repercussão do Movimen-

to Reforma Brasil, encabeçado pela Catedral Evangélica de São Paulo e que visa a conclamar os 

cidadãos brasileiros para lutar por uma reforma política de verdade para o País. Leia também: 

matéria sobre a Igreja Presbiteriana do Chile, entrevista com Marcos Ellert e interessante artigo 

elaborado pela Profª Célia F. Curcio sobre a pedagogia de Jesus sob a óptica de “Os sete sabe-

res necessários à educação do futuro”, de Edgar Morin. Retire seu exemplar com os diáconos.

Estátua do profeta Daniel, parte dos Doze Profetas feitas em pedra sabão por Aleija-

dinho em frente da igreja do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas, 

Minas Gerais, Brasil. Foto de Eric Gaba (Usuário no Wikimedia Commons: Sting)

Valo Velho – Rua Flandres, 53 - Valo Velho

Jardim Paulista – Rua da Consolação, 2121 - Consolação

São Carlos – Rua Conde do Pinhal, 1672 - São Carlos

Vila Leopoldina – Rua Coronel Domingos Ramos, 54 - V. Leopoldina

Se você ainda não assistiu aos vídeos do Movimento Reforma Brasil, ve-

ja-os no Canal do Youtube do MRB. O link é https://goo.gl/mouW6X. Lá 

você encontrará os principais momentos do lançamento do Movimento, 

no dia 31/10/2017, e os trechos extraídos da “live” (do Facebook) que o 

Rev. Valdinei e o Pr. Ziel Machado gravaram em dezembro. Importante: 

És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? (Dn 5.13b)

Tudo parecia correr bem na festa do rei Belsazar, até que o semblante dele co-
meçou a ficar diferente. Uma parede do palácio estava iluminada pelo candeeiro e 
dedos começaram a escrever algo. O rei foi ficando cada vez mais perturbado. Suas 
pernas tremiam e o medo estava estampado no seu rosto. Que estaria escrito na 
parede? O que estava acontecendo?

Belsazar, acostumado a dar ordens, convocou 
os feiticeiros e os encantadores. Entretanto, os es-
pecialistas nas ciências ocultas desconheciam o 
significado daquilo que estava escrito na parede. 
A rainha-mãe sugeriu para Belsazar que Daniel 
fosse chamado para decifrar o mistério.

Quem entra já não é o moço, mas Daniel, o ve-
lho. Belsazar pergunta para ele: És tu aquele Daniel, 
dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de 
Judá? (Dn 5.13b) Daniel havia sido levado para a 
Babilônia ainda adolescente. No reinado de Belsa-
zar, ele já era um ancião, um homem na casa dos 
80 anos. Já havia se retirado da vida pública. Daniel 
tinha conhecido a Babilônia no esplendor do rei-
nado de Nabucodonosor e assistia, no período de 
Belsazar, aos últimos suspiros do grande reino da 
Babilônia. Os anos haviam passado. Os seus cabelos 
estavam brancos. O andar era mais lento. Mas era o mesmo Daniel. O mesmo amor a 
Deus. O mesmo desejo de honrar Deus em sua vida. A mesma confiança em que Deus 
é a fonte de toda sabedoria. “Es tu aquele Daniel?” 

Daniel é um belo exemplo de alguém que passou a vida inteira servindo a Deus 
num ambiente hostil e não deixou que isso alterasse suas convicções nem seu caráter. 
Há muitas qualidades marcantes nele, ressalto duas:

IDENTIDADE
Depois de mais de seis décadas na Babilônia, do curso intensivo na academia real 

e de ocupar altos postos no governo, Daniel continuava sendo Daniel. Beltessazar, 
nome que lhe fora dado na Babilônia, não foi mais que um apelido que não colou. 
Daniel ilustra com perfeição o que disse Jesus em João 17:

Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do 
mundo, como também eu não sou. (Jo 17.15-16)

Daniel estava na Babilônia, abençoou a Babilônia com seu serviço, mas ele sabia 
qual era a sua identidade.

INTEGRIDADE
Jovem, Daniel recusou as finas iguarias da mesa do rei. Velho, Daniel continuava 

mantendo sua integridade. Veja:
Então, respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem 
contigo, e dá os teus prêmios a outrem... (Dn 5.17)

A integridade de Daniel vinha de seu amor a Deus. Era a comunhão profunda com 
Deus que não permitia que o amor às riquezas, ao poder ou à fama se abrigassem no 
coração dele. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, disse Jesus. 
Mas a integridade de Daniel sustentava-se também na sua visão da história. Ele sabia 
que todos os impérios terminam e ele havia escolhido pertencer a um reino que ja-
mais teria fim. 

Mais um ano começou. Mudanças são inevitáveis na vida de todos, porém, a essên-
cia do cristão deve resistir ao tempo e ao ambiente hostil. 

O que não pode mudar

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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inscreva-se no canal para receber avisos de vídeos novos. Caso você tenha um leitor de QR 

Code em seu celular, acesse o canal do Youtube por meio do código ao lado desta nota.
Campanha de Natal

Ouça o sermão no Soundcloud

Foi realizada na primeira quinzena de dezembro e arrecadou R$ 10.818,23. Com este 

resultado, o Ministério Mãos à Obra comprou e doou  24 cestas de Natal para as pesso-

as atendidas por instituições parceiras da Primeira Igreja, realizou um almoço para 22 

famílias atendidas pelo Ministério de Ação Social e Diaconia (MASD) e doou brinquedos 

e panetones para as crianças dessas famílias. Também realizou uma comemoração de 

Natal na Casa da Mamãe, abrigo da Fundação Francisca Franco para mulheres e seus 

filhos em situação de vulnerabilidade social. Agradecemos a todos que cooperaram 

para que esse trabalho especial fosse realizado.

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 

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

Desligue o celular
Colabore com a reverência no culto mantendo seu aparelho desligado.


