
 

  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, 3 de dezembro de 2017                            BOLETIM DOMINICAL  Nº 49   
 

 
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos 

admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima. Hb 10:25 

Nesses últimos dias nos deparamos frequentemente com a adversa realidade que envolve 

o meio cristão, com lamentáveis notícias acerca da horda de desigrejados espalhada por 
todos os lugares. Poderíamos até nos esforçar racionalmente para procurarmos entender as 
inumeráveis razões que teriam conduzido a esta triste condição de frieza e distanciamento 
espiritual da Igreja de Cristo, mas não temos tempo nem espaço para trabalharmos essa 
questão, a qual deixaremos para outra ocasião mais oportuna. 

     Porém, ao considerarmos o ensino do Senhor acima exposto, encontramos aqui a razão 
primária da existência de tal anomalia, tão em voga nos dias pós-modernos em que vivemos. 
Contemplamos no texto divinamente inspirado, a exortação tão pertinente às necessidades 
da Igreja de Cristo para todas as épocas, a saber: o exercício abençoador da comunhão 
fraternal, a qual, desde o AT é retratada como fonte de alegria, vida e bênçãos para aqueles 
que dela fazem parte, conforme preceitua o Salmo 133. 

     A comunhão fraternal, embora limitada e até mesmo prejudicada pela presença do peca-
do, e também, pela dificuldade de adaptação e relacionamento entre os muitos membros que 
compõem o corpo de Cristo, apesar dessas debilidades puramente humanas, é o meio que 
Deus soberanamente estabeleceu para que o Seu povo recebesse o necessário fortaleci-
mento, a edificação espiritual e o exercício do amor, o qual deve nos constranger ao convívio 
mútuo, apesar das diferenças entre os irmãos. O amor se constitui no elemento catalisador, 
que concede o poder de nivelar as diferenças entre os irmãos. Jesus nos exorta a amarmos 
uns aos outros, como Ele próprio nos amou e deu a Sua vida por nós. A presença e o exercí-
cio do amor são fundamentais para a manutenção da boa saúde do corpo de Cristo, confor-
me ensina o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que sofria com problemas seríssimos relaci-
onados à falta de comunhão, o partidarismo e, principalmente, com a falta de amor. 

     O autor da Epístola aos Hebreus detecta um dos mais graves problemas enfrentados pela 
igreja em todas as épocas, a saber: a falta de comunhão ou a ausência da comunhão, por 
parte de alguns dos seus membros. Esta ausência é diagnosticada como um costume, algo 
que foi adquirido ao longo do tempo, uma cultura cultivada por determinados membros. Cer-
tamente haveria muitas justificativas para explicar tal comportamento, mas nenhuma delas 
seria suficiente para atender à vontade de Deus, que nos inseriu como membros do corpo 
místico de Cristo, veja bem, membros de um só corpo, todos juntos e irmanados em uma só 
família, a família da fé. Portanto, dentro de um contexto escatológico, associado especial-
mente com o Dia que se aproxima, não podemos ignorar que esse mal costume é altamente 

reprovável e digno de admoestação por enfraquecer o corpo. Soli Deo Gloria!            .CRF.  
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PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 
 
 
 
 

 

Oração feita pela Superintendente. 

Mensagem Bíblica: Pb Luiz Blumer 

Hino nº 63 – “As Muitas Bênçãos” (entrega 

de dízimos e ofertas). 

Homenagens e Avisos 

Momento de Intercessão 

Separação em Classes – Estudo Bíblico 

Retorno das Classes. 

Hino nº 368 – “Despedida” 

Oração Final / Bênção Apostólica. 

Superintendência da EBD: Silvianete 

Krentzenstein Sanchez e Henrique Mar-
comini do Valle. Secretários: César Kren-
tzenstein Borman e Marcos Baldini Gar-
cia. 

 
 

04 13-16h 
ATENDIMENTO NORMAL DE 

ACUPUNTURA 

04 19:30h CULTO DE ORAÇÃO 

05 20h 
REUNIÃO DEP. DE EVANGE-

LIZAÇÃO E MISSÕES 

10 6h e 10h CAFÉ COM CRISTO 

10 12:30h ALMOÇO DE CONFRATERNI-

ZAÇÃO DA IPCV 

 

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: [Na comunhão] Ali ordena 
o SENHOR a sua bênção e a vida para sempre 
133.3b 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: Argenildo; Carlos 
Gomes; Clarice; Eduarda; Eliana Bonora; 
Jacira; José Ajonas; Juraci; Katleen de 
Aguiar Silva; Kenzinho; Lucas Kyriakou; 
Luiz Blumer; Neusa (mãe do Sidney); 
Orlando; Paulo Anjos; Wilson e Zulmira. 
 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; Maria Ap. Nunes; 
Neide Figueiredo e Odila C. Soares. 
 

CULTO VESPERTINO HOJE HAVERÁ CEIA DO SENHOR NO CULTO  
 

CATECISMO MAIOR WESTMINSTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Uníssona: João 3.16-17 
Hino 14: “Louvor” 
Oração de Adoração 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura: João 3.18-21 
Cânticos Espirituais 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra de Deus em           
Marcos 10.17-23 pelo Rev. Carlos 
CEIA DO SENHOR 
ENCERRAMENTO 
Hino 68: “Necessidade” 
Oração Final / Bênção Apostólica / 
Amém Tríplice. 
POSLÚDIO        

Rev. Carlos Roberto de Faria 
 
 
 
 

ESCALAS DE PLANTÃO 

03-12-2017 10-12-2017 

PRESBÍTERO: 
Nilton 

PRESBÍTERO: 
Luiz Blumer 

PIANISTA: 
Vanessa 

PIANISTA: 
Silvia Neli 

DIÁCONOS: 
César 
Daniel 
 

DIÁCONOS: 
Henrique 
Jefferson 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grupo Musical Hinos e Coral 

 
 
 
 

  
68. Os eleitos são os únicos eficazmente 

chamados? Todos os eleitos - e somente 

eles - são eficazmente chamados; ainda 

que outros possam ser - e muitas vezes 

são - exteriormente chamados pelo ministé-

rio da Palavra, e tenham algumas opera-

ções comuns do Espírito, contudo, pela sua 

negligência e desprezo voluntários da 

graça que lhes é oferecida, são merecida-

mente deixados na sua incredulidade e 

nunca se chegam sinceramente a Jesus 

Cristo. Sl 81:11-12; Mt 12:14; Mt 13:20-21; 

Jo 6:39,44; Jo 12:38-40; Jo 17:9; At 13:48;  

Hb 6:4-6.  

 69. Que é comunhão em graça, que os 

membros da Igreja invisível têm com 

Cristo? Comunhão em graça, que os 

membros da Igreja invisível têm com Cristo, 

é a participação da virtude de Sua media-

ção, em justificação, adoção, santificação e 

tudo o que nesta vida manifesta a sua 

união com Ele. Rm 8:30; Ef 1:5; I Co 1:30.  

  

                                                     

ANIVERSARIANTES – PARABÉNS! 
 
29 – Neusa Leme C. Espinosa 
30 – Ana Carolina K. S. do Valle 
30 – Gelvaluce Gomes da Silva 
01 – Fabiano Areias Pereira 
02 – Janete Krentzenstein 
14 – Vinícius Gil F. Santana 

 

 DEUS OS ABENÇOE 
ABUNDANTEMENTE! 

 

 
99417-0102 

3951-6668 
3856-0140 
2597-4982 
2597-4982 
3951-0895 

 
 

 

  

  
  
  

CADA DIA NATAL 
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O LIVRETO CADA 
DIA NATAL, APANHE OS SEUS EXEM-

PLARES COM A JUNTA DIACONAL 

 

ALVOS DE UM GRANDE AMOR! 
Você já parou para pensar nas coisas 
más que você já praticou? Em quantas 
pessoas em sua caminhada já magoou? 
Quantas vezes pensou em você e dei-
xou o próximo de lado? Pessoas sim-
ples que necessitavam e você poderia 
ter ajudado? Nós somos assim! Eu 
estou sempre em primeiro plano, a 
palavra “te amo”, é apenas uma pala-
vra e às vezes a utilizamos por engano. 
Você já pensou se Deus pensasse como 
nós? Como estaríamos vivendo? Com 
certeza nosso orgulho estaria no chão, 
porque dEle vem as nossas forças e 
talentos, nEle vivemos e nos movemos. 
Alguns pensam que são os “tais”, po-
rém, diante dEle somos todos iguais, 
não há distinção. Não importa cor, raça 
ou idioma, somos feitura dEle, por isto, 
é tempo de parar e pensar: Como te-
nho me comportado diante do meu 
Criador? Como tenho respondido aos 
Seus atos de amor? Ele nos criou para 
estarmos em comunhão com Ele e com 
os nossos irmãos; que a nossa oração 
seja: Perdoa-me e ajuda-me SENHOR! 
“Sem Ti eu nada sou!”          

Luiz Blumer 


