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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

04/02 – Matutino Todos Eloá e Maria Gerti

04/02 – Vespertino NÃO HAVERÁ NÃO HAVERÁ

11/02 – Matutino Daltro Izídio dos Santos Sonia Jovino e Miriam

11/02 – Vespertino NÃO HAVERÁ NÃO HAVERÁ

18/02 – Matutino Douglas Lucarelli José Roberto e Silvia

18/02 – Vespertino Ítalo Francisco Curcio M. Gerti, S. Mabel, J. Roberto e Silvia

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

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

07/02 – Quarta-feira: Rev. Reginaldo von Zuben

11/02 – Domingo: Rev. Valdinei Ferreira Vila Leopoldina: Rev. Roberto Mauro de S. Castro

14/02 – Quarta-feira: Rev. Valdinei Ferreira

18/02 – Domingo: Rev. Valdinei Ferreira Vila Leopoldina: Reva Denise Coutinho Gomes

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

Música, multimídia e internet:
04 e 18/02: Coro Aberto – Wilian Dolfini (regência) • 11/02: Coro Aberto – Cremilson dos Santos 

(regência)  • 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 • Fádua A. Ballura • Fernanda Pereira M. de 

O. Ribeiro • Gabriel Guagliardi • José H. Basílio • José Rinaldo de A. Santos Junior • Laurimar G. Moreira 
• Loyde A. Faustini • Lycia Senise • Maria Aparecida Nogueira • Maria Helena P. de Magalhães • Péricles 

Antonio C. Fernandes • Sara • Silvia Helena A. Picarli • Thais Kelly S. Da Silva • Waldete M. da Costa • 
Wilma C. de Almeida • Yvone Guarini

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

Aniversários:
04/02 – Andrade R. Santos • 05/02 – Consolação Efigênia Sérgio, Enedina C. de Mendonça, Rosângela 

R. de Oliveira, Silvio Tito Faustini • 06/02 – Helena Cristina T. G. de Souza • 07/02 – Vanessa S. Barreto,  

Edileuza R. Barbosa, Marcia M. Ferreira • 08/02 – Eliéser P. de Oliveira, Leisa G. Mori • 09/02 – Marcos 

Paiva D. Estrada • 10/02 – Ebenézer Baptista Cavalcante, Miriam R. da R. de Camargo, Paulo Onézio dos 

Santos, Suely Seretti • 11/02 – Francisco de Almeida • 12/02 – Ana Lúcia Pereira, Edna P. C. Mantuaneli, 

Fernando Themudo L. de Moraes, Ilse Del Nero C. Tomioka, Luiz Gabriel M. Varelo • 13/02 – Felipe Augus-

to Villarinho, Lucinéa da S. Mori, Marcelo Reina Filho, Roberto T. de Aguiar • 14/02 – Alessandra F. de M. 

Lima, Hybrahima A. Aragão, Sandra Regina M. Vianna • 15/02 – Celina K. Villalva, José Carlos A. Pedecino, 

Neila C. Gomes, Telma C. P. Ridolfo • 16/02 – Anamelea de C. Pinto, Haydée Marília S. Sartori, Loyde B. 

Leiva, Rosaria Maria das N. Brasileira, Yang Sik Park • 17/02 – Aline F. de Faria, Liane B. Leal, Priscila Pina

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

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

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

Mães em Oração

Em fevereiro, Coro Aberto

Reunião do Conselho

Cultos vespertinos de 4 e 11/02 serão em Vila Leopoldina Seminário Reforma Brasil

Movimento Reforma Brasil no Youtube

Este é o tema do curso breve que será dado durante todo o mês de fevereiro na Escola 

Dominical, na perspectiva da série “Fé e Saúde”. Hoje, 04/02, está conosco o Rev. Lu-

cas Bruder de Oliveira, pastor da IPI Nova Jerusalém (Botucatu-SP). Ele desenvolve o 

tema “Corpo humano: templo do Espírito Santo”. Veja abaixo a programação de cada 

domingo e participe das aulas, que tratam de assunto tão importante e atual. A partir 

das 9h30, na Capela. 

11/02 – “Alimentação, saúde e espiritualidade” - Prof. Emílio Bocchino Neto, administra-

dor de empresas, professor dos cursos de MBA do Instituto Mauá de Tecnologia e dire-

tor de projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do Estado (Codeagro)

18/02 – “Saúde integral: corpo, alma e espírito” - Profs. Dieter Brepohl, administrador, 

economista e estudioso de Teologia; Margareth Novaes Brepohl, psicóloga especializa-

da em terapia de casal e família, ambos diretores do Lapinha Spa (Lapa,PR).

25/ 02 – “Como vivem as pessoas felizes: Mental Wellness and Wellbeing” - Profs. Dieter 

e Margareth Brepohl

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.

Durante todo este mês haverá participação do Coro Aberto nos cultos matutinos. Tra-

ta-se de uma formação musical composta por qualquer pessoa que queira cantar, seja 

ou não coralista dos coros da Primeira Igreja. O repertório é fácil. Para fazer parte, basta 

chegar no templo às 9h30 e participar do ensaio. 

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

Em razão do bloqueio ao acesso da Rua da Consolação e de suas transversais nos 

domingos 4 e 11/02 a partir das 14h para passagem de carnavalescos, estamos trans-

ferindo os cultos vespertinos desses dias para nossa Congregação de Vila Leopoldina, 

situada na Rua Cel. Domingos Ramos, 54. Os cultos matutinos serão realizados nor-

malmente às 10h45.

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, veja-os 

no Canal do Youtube do MRB. 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 de-

zembro. Importante: inscreva-se no canal para receber avisos de vídeos 

Dorival Caymmi, conhecido cantor e compositor da música popular brasileira, 
possui uma canção, “Samba da minha terra”, cujo refrão é muito conhecido em 
todo o Brasil e diz: “quem não gosta de samba bom sujeito não é. É ruim da cabe-
ça ou doente do pé”. Pois bem, chegamos a mais um período de Carnaval em que 
o samba será a expressão maior da manifestação popular, sendo ouvido em pra-
ças, ruas e clubes das principais cidades de nosso país. O Carnaval seguiu o seu 
próprio caminho folclórico, ultrapassou a barreira rítmica e hoje, além do samba, 
é festejado com frevo, maracatu, axé-music e muitos outros gêneros. Contudo, 
nas muitas cidades em que é celebrada, há algo comum nessa festa popular: ela 
muda radicalmente o cotidiano dos cidadãos.

Este foi o caso na cidade de São Paulo, onde os blocos carnavalescos de 
rua cresceram de forma tão aguda que se tornaram um fenômeno e agora, em 
muitos deles, são previstos cerca de cem mil participantes. Toda essa multidão 
nas ruas trará, por certo, uma série de dificuldades logísticas para as autori-
dades, que terão de organizar, dentre outras coisas, o trânsito e, óbvio, cuidar 
da segurança pública. Por causa dos megablocos que tomarão conta das ruas 
próximas, a Primeira Igreja teve até mesmo de alterar seus cultos noturnos. Pelo 
menos hoje, 04 de fevereiro, e no próximo domingo, dia 11, o culto das 18h30 
será transferido para a nossa Congregação da Vila Leopoldina.

A verdade é que o Carnaval não é unanimidade e, de fato, mesmo sendo “bom 
sujeito” e não tendo nada errado no pé, há quem não se encante com ele. Se você 
é uma dessas pessoas, o período de recesso de atividades por conta do Carna-
val pode oferecer oportunidades para algumas ações alternativas e, com certeza, 
edificantes. Sugiro algumas:

Meditação – Esta é uma antiga prática de vida com Deus. O livro do Gê-
nesis narra a experiência de Isaque, que “saíra a meditar no campo, ao cair da 
tarde[...]” (Gn 24.63). A meditação é um exercício espiritual muito rico para 
a nossa vida cristã, pois é a partir desse gesto da alma que podemos obser-
var e perceber o cuidado de Deus em nossa vida. A meditação também nos 
confronta conosco mesmos, fazendo com que tenhamos a sensibilidade de 
reconhecer nossas fraquezas, nossos erros e, em contrapartida, traçar metas 
para avançarmos na melhora. Nesse período de Carnaval, experimente retirar 
um tempo para meditar sobre sua vida e a ação de Deus nela. Tenho certeza, 
você se surpreenderá com essa prática devocional!

Leitura – Ler deveria ser algo tão 
natural e cotidiano quanto comer. O 
problema é que, nos tempos agita-
dos em que vivemos, o tempo é ma-
téria escassa, e leitura requer tempo 
e tranquilidade. Triste. O período do 
Carnaval torna-se uma grande pos-
sibilidade de aproveitarmos nosso 
tempo. Reserve uma parte dele para 
dedicar-se à leitura. Escolha uma lite-
ratura leve e que possa transportá-lo 
às alturas. Pode ser às alturas da vida 
devocional com Deus, como o início 
da leitura da Bíblia toda, ou mesmo 

às alturas da leitura de um outro tema cristão que o encante. Portanto, aproveite o 
tempo que você terá nesses dias que se aproximam e bom feriado!

Carnaval, tempo de oportunidades

Rev. Roberto Mauro de Souza Castro 
Pastor Auxiliar da Primeira IPI de São Paulo

............................................................................................................................................................................................................................................
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novos. O link é www.goo.gl/mouW6X ou acesse pelo QR Code ao lado.

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.

Aniversário de Casamento

Cinema e Reflexão

Amigos no Caminho

Edison Pereira da Silva e Marlete Custódia Martins da Silva completaram, no dia 28/01, 40 

anos de casados. No culto matutino do domingo houve momento especial de oração de 

gratidão a Deus, com a participação dos familiares. A Primeira Igreja alegra-se com o casal e 

o parabeniza, rogando a Deus que continue a derramar bênçãos sobre a vida de ambos bem 

como de seus familiares.

Os jovens da Primeira Igreja já retornaram às atividades neste ano e no dia 17/02 assistirão 

a um filme no cinema para posterior debate em grupo. Para mais informação, falar com 

Asaph e Guilherme. Todos os jovens estão convidados a participar.

Iniciarão as atividades de 2018 com almoço após o culto do dia 18/02. Mais informação 

com a Dorothy.


