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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

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

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

28/01 – Matutino Rui Anacleto Jr. Elídia e Sérgio Paulo

28/01 – Vespertino Paulo Guarini Cassão Daniel, Lilian, Eloá e Sonia Jovino

04/02 – Matutino Todos Eloá e Maria Gerti

04/02 – Vespertino Todos Eloá, Miriam, Paulo e Valdir

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

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

24/01 – Quarta-feira: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

28/01 – Domingo: Reva Denise Coutinho Gomes Vila Leopoldina: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

31/01 – Quarta-feira: Reva Denise Coutinho Gomes

04/02 – Domingo: Rev. Reginaldo von Zuben Vila Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

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

Música, multimídia e internet:
21 e 28/01 – Cremilson dos Santos (regência e louvor) • Música Contemporânea – Mara Aquino (coordena-

ção) • 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 • Sara • Silvia Helena A. 

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

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

Aniversários:
21/01 – Izadora Aparecida S. dos Reis, Tânia C. Santos • 22/01 – Fábio dos Reis J. Lima, Rebeca Ivana Se-

bti • 23/01 – Diná G. Giannotti, Norma Ballura C. Branco • 24/01 – Custódia Luisa de Jesus, Fábio Maciel • 
25/01 – Alexandre L. e Silva • 26/01 – Carlos Eduardo G. Mori, Lenita da Silva, Marcia G. de Souza • 27/01 
– David Carlos M. Balthazar, Erenira Francisca Santos, Grace C. de Oliveira,  Marisia Donatelli, Quintino 

João de S. Teixeira, Roberto A. de Freitas, Sonia M. de Oliveira, Valeria Gadioli • 28/01 – Carlos Eduardo 

Sigrist, Filipa Maria Viegas C. da C. S. da Costa • 29/01 – Karina Finoti T. Ribeiro, Vera d’Apparecida A. 

Germano • 30/01 – Ana Maria F. de Camargo, Laurie Suely de Camargo, Marcelo D. Nascimento, Maria 

Aparecida S. Lisboa, Vanessa R. Messias, Virgilio Busnelo Jr. • 31/01 – Claudinei Vallini, Deuzimar M. da 

Silveira, Julia Cristine R. Silva • 01/02 – Juliana de A. Costa, Maria Luiza Leitão, Nazareth de Fátima T. T. 

da Silva, Nilza G. Duarte • 02/02 – Daniela D. Rueda, Flávia R. B. P. de Sá • 03/02 – Rosangela G. Cardoso, 

Deise Maria M. Janes, Jaqueline Elaine A. S. Mota, Tércio G. Cerqueira

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

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

............................................................................................................................................................................................................
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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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Corpo: saber cuidar

Recesso do Departamento Infantil

Mães em Oração

Batismo

Rev. Valdinei

Música: Coro Aberto e volta aos ensaios

Contribuição Sistemática

Reunião do Conselho

Seminário Reforma Brasil

Movimento Reforma Brasil no Youtube

Este será o tema do Curso Breve da Escola Dominical no mês de fevereiro, na perspec-

tiva da série “Fé e saúde”. A primeira aula, de 4/2, tem como título “Corpo humano: 

templo do Espírito”, e será dada pelo Rev. Lucas Bruder de Oliveira, pastor da IPI Nova 

Jerusalém, da cidade de Botucatu-SP. As aulas deste Curso ocorrerão na Capela, a partir 

das 9h30. Você é nosso convidado.

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. 

Terá sua primeira reunião do ano no dia 18/02, às 9h30, no salão social.  Em razão do 

carnaval, não será no segundo domingo do mês, como de costume. O Rev. Valdinei trará 

a mensagem para as mães. Se você ainda não participa deste ministério, aproveite esta 

oportunidade para compartilhar experiências, sonhos e orações com outras mães.

A menor Olívia Marra Menis foi batizada em nossa igreja no dia 06/01, sábado. Ela é filha de 

Luiz Gabriel Menis e de Marielle Felício Marra Menis. Nasceu em 16/06/2017 no Canadá. Olívia 

foi batizada pelo seu avô, Rev. Eliézer Batista Marra, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Está em período de férias, devendo retornar às suas atividades no dia 06/02. Oremos por 

nosso pastor e sua família.

Em fevereiro, o Coro Aberto participará dos cultos matutinos. Qualquer pessoa pode 

participar desse coral. Basta chegar às 9h30 no domingo e ensaiar. O repertório é fácil. 

Atenção: os Coros da Igreja retomam seus ensaios normais na primeira semana de feve-

reiro. As datas são: 6/2 (Masculino), 7/2 (Feminino) e 8/2 (Misto). 

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.

Será no dia 20/02, terça-feira, às 19h, na Sala 71 do Edifício ECP.

Este será o primeiro evento do Movimento Reforma Brasil de 2018, 

que terá como tema “Os 7 Pontos do Manifesto”. No dia 24/2, sába-

do, das 9h às 12h, no Salão Social da Primeira Igreja, especialistas 

falarão sobre cada um dos sete pontos que compõem o manifesto 

Reforma Brasil e responderão perguntas do público. Veja a seguir a 

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

ja-os no Canal do Youtube do MRB. O link é www.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: 

Estamos nos acostumando ainda com o recém-chegado ano de 2018 e depa-
ramos com o aniversário da cidade de São Paulo. É quase como se a data, 25 de 
janeiro, fosse um aviso: o novo ano começou, mãos à obra. Além da constatação, 
mais ou menos genérica, de que a nossa cidade tem sido uma e muitas ao longo 
de seus mais de quatro séculos de existência, aproveito o momento para pensar as 
muitas dimensões de São Paulo. 

O concreto
Prédios de concreto armado, vidros e metal desenham o horizonte da cidade. 

Antes deles, a imagem urbana projetada aqui era a dos casarões de alvenaria, cons-
truídos nos moldes da arquitetura europeia. Em nossa cidade, são as linhas dos 
prédios que se tornaram ícones da pujança paulista.

As instituições
A cidade existe nas muitas instituições que ela abriga: igrejas, empresas, 

bancos, universidades, hospitais, museus, movimentos sociais, governo etc. As 
instituições existem para tornar a vida na cidade possível. O apogeu das gran-
des civilizações são suas cidades. Instituições que funcionam bem tornam a 
vida dos cidadãos mais tranquila e feliz. Por outro lado, quando as instituições 
degeneram, a vida na cidade torna-se um fardo.

Os símbolos
A multidão deslizando pela Avenida Paulista rumo à Consolação; os carros 

parados nas marginais; a visão panorâmica da Avenida 23 de Maio; o Parque do 
Ibirapuera; as estações do metrô: a vida na cidade é feita de muitos símbolos. 
Alguns desses símbolos são do dia a dia, outros marcam comoções e mobiliza-
ções de caráter nacional.

As pessoas
São Paulo é as pessoas que nela vivem e 

por ela passam. As dimensões mencionadas 
acima só fazem sentido porque existem pes-
soas que lhes dão significado. O artista paulis-
tano Alex Flemming criou para a Estação Su-
maré do Metrô uma exposição com 22 faces 
de anônimos. São asiáticos, negros, brancos, 
homens e mulheres. São os personagens que 
fazem a história da cidade. É interessante se 

aproximar do retrato e perceber que em todos há um poema impresso. Cada pes-
soa que circula pela cidade tem a sua mensagem, a sua poesia própria.

Os relacionamentos
Um dos importantes fatores de atração das grandes cidades como São Paulo 

é o respeito à individualidade. Pessoas querem liberdade para ser o que desejam. 
Entretanto, os malefícios da liberdade individual são a solidão e o individualismo. 
Pessoas não existem sem famílias, e famílias não existem sem o suporte maior de 
comunidades. A nossa São Paulo é uma cidade de famílias, de amigos, de vizinhos, 
de colegas e de solidariedade. 

As esperanças
Cada face carrega a sua esperança. As manifestações na Avenida Paulista ou 

na Praça Roosevelt, concordemos com elas ou não, apontam para mudanças em 
alguma direção. As instituições, sejam escolas, tribunais, hospitais ou igrejas, são 
procuradas para realização de alguma esperança: a qualificação profissional, a jus-
tiça, a saúde ou o contato com Deus.

Parabéns, São Paulo, pelos seus 464 anos de existência! Parabéns por ser uma e 
muitas ao mesmo tempo e para tanta gente!

A cidade de São Paulo: uma e muitas

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.

programação e faça sua inscrição no link www.goo.gl/dyPCkX ou pelo QR Code acima. 

A inscrição é indispensável, pois as vagas são limitadas.

PROGRAMAÇÃO:

– Abertura: Percival de Souza, jornalista.

– Ponto 1: “Fim do foro privilegiado” – Moacir Húngaro, advogado.

– Ponto 2: “Fim das reeleições sem limites para o legislativo” – Gilberto Ribeiro 

dos Santos, advogado, presidente do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil.

– Ponto 3: “Fim das emendas legislativas no orçamento da União” – Maria Elisa F. 

Curcio Pereira, advogada.

– Pontos 4 e 5: “Criação do voto distrital  e  racionalização do tamanho, da pro-

porcionalidade e dos custos da representação política na esfera da União, dos 

Estados e dos Municípios” – Helena Cecília Calado Teixeira, advogada e membro 

do Ministério Público do Estado de São Paulo.

– Ponto 6: “Redução da influência do dinheiro no financiamento das campanhas 

eleitorais, criando condições mais competitivas entre os candidatos e os partidos” 

– Felipe Courel Cury, advogado, consultor e membro da Comissão de Contencioso 

Administrativo Tributário da OAB/SP.

– Ponto 7: “Aprimoramento dos mecanismos de nomeação e aprovação para os 

tribunais (Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais de 

Contas de União, Estados e Municípios)” – Clóvis de Gouvêa Franco, advogado, 

presidente da Gouvêa Franco Advogados.

– Encerramento: Vitor Oliveira e Marcelo Issa  – cientistas políticos, fundadores 

do Movimento Transparência Partidária.

Conheça nossas Congregações
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

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


