
 

  OFICIAIS DA IGREJA PRESBITERIANA DE CASA VERDE 

                      

                      Pastor Efetivo                                                Evangelista 
        Rev. Carlos Roberto de Faria                            Pb. Luiz Carlos Blumer 
  Res. 3857-8515 Cel. 97728-0545              Res. 2337-5142 Cel. 96670-6744 
 

Gabinete Pastoral – Agendamento 
O Rev. Carlos Faria estará à disposição para atendimento às segundas-feiras, das 13h às 16h.  
O Presb. Luiz Carlos Blumer estará à disposição para atendimento às terças- feiras, das 14h às 17h. 

Tesouraria: tesouraria@ipcasaverde.org.br 

 

CONSELHO DA IPCV 

PRESBÍTEROS 

Antenor Celestino de Souza      3951-2570 
Luiz Carlos Blumer                      2337-5142 
Nilton Prezença                         94121-2150 
Oscar Rodolfo Borman Jr.         3951-2605 
Sidney Sobral Sanchez               3951-6668  
                                                     98473-1858 
Argenildo J. Queiroz (Emérito) 2232-3346 

 

JUNTA DIACONAL 

DIÁCONOS 

César Krentzenstein Borman           3951-2605 
Daniel Buoso de Queiroz               99378-9998 
                                                              3985-9812 
Henrique Marcomini do Valle       99891-1886 
Jefferson Luiz Rabelo Cândido        2365-9851 
Marcos Garcia Baldini                       2255-5386 
Wilson Rodrigues de Araújo            3859-5712 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  São Paulo, 13 de agosto de 2017                                BOLETIM DOMINICAL  Nº 33   

 

Porque o SENHOR repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer 
bem.  Pv 3:12 

     Neste lindo texto inspirado da Palavra de Deus, contemplamos uma realidade que 
normalmente escapa aos olhares humanos mais atentos, a saber: que um pai humano, na 
disposição de corrigir, exortar, repreender a e até mesmo disciplinar com dureza o seu filho, 
está demonstrando uma faceta de amor, geralmente incompreendida na maioria das vezes. É 
claro que em alguns raros casos, percebemos que, de fato, o amor não é a motivação real, 
que conduz muitos pais a promover sofrimento na vida de seus filhos, mas como vemos 
frequentemente, consistem numa minoria de casos graves, comparados com um universo 
enorme de pais que, de fato, amam e se preocupam verdadeiramente com o presente e o 
futuro dos seus filhos. 

     Na verdade o que podemos compreender através de uma leitura atenta da Palavra de 
Deus, é que a responsabilidade que pesa sobre os pais humanos e, especialmente os pais 
crentes, somente pode ser concretizada se, de fato, esse pai amar profundamente ao seu 
filho, a ponto de até mesmo ser visto como aquele que lhe impôs castigo, disciplina, punição 
e sofrimento. Tudo isso porque o pai que ama verdadeiramente, está disposto até mesmo a 
sofrer o peso da angústia e também da acusação de que ele foi duro demais, em 
determinada circunstância, através da qual, o seu filho teve de se defrontar com a vara ou 
com o castigo. 

     Por causa do pecado, nós nos tornamos suscetíveis à vaidade, às concupiscências da 
carne, ao orgulho e a toda sorte de vícios que certamente se manifestam, na vida das 
crianças, adolescentes, jovens, até mesmo adultos e idosos ao longo da sua existência. 
Tendo em vista essa realidade adversa, imaginemos então como a responsabilidade de um 
pai se torna mais evidente e opressora, tendo em vista que, se ele falhar na aplicação dessas 
correções, seu filho poderá se perder, tornar-se um delinquente ou um indivíduo indigno de 
até mesmo viver em paz no contexto da sociedade humana. 

     Dessa forma, o modelo perfeito do Pai Eterno, nos ensina que somente aonde existe 
amor, a disciplina poderá ocorrer de modo eficaz e com resultados animadores e acima de 
tudo transformadores, pois sem amor, qualquer que seja a motivação do pai humano, ela não 
obterá êxito, tendo em vista que apenas num contexto de amabilidade é que a transformação 
do seu filho ocorrerá de forma totalmente genuína. 

     O filho mais do que qualquer outra pessoa, tem a capacidade de avaliar qual foi a 
motivação primeira do seu pai ao se mover de ânimo para discipliná-lo. Muitos pais modernos 
demonstram a sua falta de amor e interesse para com os seus filhos, ao abandoná-los à sua 
vontade imatura, a qual poderá se tornar em fonte de eterna condenação por causa do seu 
descuido, negligência e falta de amor.  Pais humanos mirem-se no exemplo do nosso Pai 
Celestial e cuidem bem dos seus filhos. Parabéns pelo seu dia. Soli Deo Gloria!           .CRF.  
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PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 
 
 
 
 

 

Oração feita pela Superintendente. 

Mensagem bíblica: Rev. Carlos Faria 

Hino nº 47 – “Louvor e Glória” (entrega de 

dízimos e ofertas). 

Homenagens e avisos 

Momento de intercessão 

Homenagem: “Dia dos Pais” 

Hino nº 109 – “O Bom Pastor” 

Oração Final / Bênção Apostólica. 

Superintendência da EBD: Silvianete 

Krentzenstein Sanchez e Henrique 

Marcomini do Valle. Secretários: César 

Krentzenstein Borman e Marcos Baldini 

Garcia. 

 
 

14 13-16h 
ATENDIMENTO DE 

ACUPUNTURA 

14 19:30h CULTO DE ORAÇÃO: Jo 6 

16 19:30h 
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO: 

CFW – XX 

18 19:30h ENSAIO DO CORAL 

19 15-17h TARDE DA ALEGRIA 

 

VISITANTE SEJA BEM-
VINDO, ESTA PODE SER 

A SUA IGREJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEMA DO ANO: Oh! Como é bom e agradável 

viverem unidos os irmãos! Salmo 133.1. 

TEMA DO BIMESTRE: Nada façais por 
partidarismo ou vanglória, mas por 
humildade, considerando cada um os 
outros superiores a si mesmo. Não tenha 
cada um em vista o que é propriamente 
seu, senão também cada qual o que é dos 
outros. Filipenses 2.4-5 
 

ORE PELO CURSINHO 

ORE PELO REFORÇO ESCOLAR 

AO MEU PAI 

Poema de Fernanda Blumer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O TOQUE DA CURA 

 

“Orai sem cessar” 1 Ts 5.17 

 

   Pelo Conselho, Junta Diaconal, EBD, 

Sociedades Internas, Música, Eventos e 

Evangelização da IPCV.  

 Pelos enfermos: Pb. Argenildo; Carlos 

Gomes (irmão da Edna); Clarice; Eduarda; 

Eliana Bonora; Ester (tia do Rev. Carlos); 

José Ajonas; Katleen de Aguiar Silva; 

Kenzinho (neto da Rosa); Lucas (filho do 

Kostantinos) Pb. Luiz Blumer; Neusa (mãe 

do Pb. Sidney); Paula e Wilson. 

 Membros da IPCV: que não podem vir à 

igreja por motivo de enfermidade ou não 

podem se deslocar: Ana Esmeralda; Edite 

Moura; José da C. Silva; Maria da Luz; 

Maria de Lourdes; Neide Figueiredo: Odila 

C. Soares e Sarah Emília. 

 

 
CULTO VESPERTINO 20/08 – CULTO VESPERTINO: REV. CLÉBERSON  

 
CATECISMO MAIOR WESTMINSTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Uníssona Sl 146.1-6 
Hino 64 “Grata Memória” 
Oração de Adoração 
CONTRIÇÃO 
Leitura Uníssona Sl 146.7-9 
Hino 68 “Necessidade” 
Oração de Contrição 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura Sl 146.10 
Cânticos Espirituais 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra de Deus pelo 
Rev. Jailson Lima 
ENCERRAMENTO 
Hino 62 “Hino de Gratidão” / Oração 
Final / Bênção Apostólica / Amém 
Tríplice. 
POSLÚDIO 

 

    Rev. Carlos Roberto de Faria 
 
 

ESCALAS DE PLANTÃO 

13-08-2017 20-08-2017 

PRESBÍTERO: 
Oscar 

PRESBÍTERO: 
Antenor 

PIANISTA: 
Vanessa 

PIANISTA: 
Silvia Neli 

DIÁCONOS: 
Marcos 
Wilson 

DIÁCONOS: 
César 
Daniel 
 

 
 
 
 
 
 

Grupo de Louvor Hinos e Coral 

 
 
 
 

 Obrigado pai 
Por seu coração 

Sempre sensível ao perdão 
Sempre disponível ao ensino 
E sempre atento à correção. 

 

Obrigado pai 
Porque no momento de hesitação 

Você está sempre presente 
No momento da incompreensão 

Você me ajuda na solução 
E no momento do desespero 
Você tem uma palavra que 

Acalma o meu coração. 
 

Obrigado pai 
Porque você é o meu pai 

É aquele a quem Deus 
A minha educação confiou 

E com amor você honra 
O que o Senhor ordenou: 

Ensina o teu filho no 
Caminho em que deve andar 

 

E hoje pai 
Eu vivo o presente 

Sem lamentar o passado, 
Nem temer o futuro, 

Porque você me ensinou 
Muito mais que amar 

Você me ensinou o  
Caminho do amor! 

 

38. Por que era indispensável que o 

Mediador fosse Deus? Era indispensável 

que o Mediador fosse Deus, para poder 

sustentar a natureza humana e guardá-la de 

cair sob a ira infinita de Deus e o poder da 

morte; para dar valor e eficácia aos Seus 

sofrimentos, obediência e intercessão; e para 

satisfazer a justiça de Deus, conseguir o Seu 

favor, adquirir um povo peculiar, dar a este 

povo o Seu Espírito, vencer todos os Seus 

inimigos e conduzi-lo à salvação eterna.       

Lc 1:69, 71, 74; Jo 15:26;  At 2:24; At 20.28; 

Rm 1:4; Rm 3.24-26; Ef 1:6; Tt 2:14; Hb 5:9.  

 39. Por que era indispensável que o 

Mediador fosse homem? Era indispensável 

que o Mediador fosse homem, para poder 

soerguer a nossa natureza e possibilitar a 

obediência à lei, sofrer e interceder por nós 

em nossa natureza, e solidarizar-Se com as 

nossas enfermidades, para que 

recebêssemos a adoção de filhos, e 

tivéssemos conforto e acesso, com confiança 

ao trono da graça. Rm 5:19; Hb 2:14;           

Hb 4:14-16; Hb 7:24-25; Gl 4:5. 

 

                                                     

ANIVERSARIANTES 
 
09 – Nayara Nunes Ribeiro 
13 – Luciano Gomes de Mello 
14 – Neyemese Oliveira Robles 
14 – Patrícia Krentzentein Borman 
16 – Rodolfo Buoso Queiroz 

 

PARABÉNS CAROS IRMÃOS, DEUS 
OS ABENÇOE! 

 

 
2239-8293 
3532-5416 
3965-5725 
3951-2605 
2232-3346 

 
 

PARABÉNS PAPAI PELO SEU DIA!  

PARABÉNS PELO ANIVERSÁRIO 
CAROS IRMÃOS 

 

  
  
  

TARDE DA ALEGRIA  
DIA 19/08 às 15h. ORE, TRAGA 

CRIANÇAS e PARTICIPE 


