
  
 
 

 
 

 

VISITANTE 
Seja bem-vindo! Você é muito importante 
para nós. Esperamos que se sinta bem em   
      nosso meio e, retorne outras vezes. 

 

     A igreja é administrada pelo Conselho.   
         Composição: 
         
 ▪ PASTOR OU PRESBÍTEROS DOCENTES: 
Pastor efetivo: 
Rev. Carlos Roberto De Faria: E mail: revecarlos@gmail.com   
                                            carlos.faria@ipcasaverde.org.br    
                       Telefone nº 3368 3489. | cel. 11 9 7665 4239. 
Licenciado: Elias Mota Santos........ 9 6149 4793 
         ▪ PRESBÍTEROS:  
Antenor Celestino de Souza  ........................................   3951 2570 
Argenildo José de Queiroz.............................................  2232 3346 
Luiz Carlos Blumer................................ . Evangelista:   2337 5142 
Nilton Prezença ......................................3951 9335 e  9 9191 2150 
Oscar Rodolfo Borman Júnior........................................ 3951 2605 
Sidney Sobral Sanchez  ................................................. 3951 6668 

          ▪ DIÁCONOS 

César Krentzenstein Borman .......................................   3951 2605                 
Daniel Buoso Queiroz .............................9 9378 9998 e 3985 9812 
Henrique Marcomini do Valle  ....................................9 8911 1886 
Jefferson Luiz Rabelo Candido .......................................2365 9851 
Marcos Garcia Baldini ..................................................  2255 5386 
Wilson Rodrigues de Araújo ..........................................3859 5712 
Observação: qualquer orientação procure à porta pelos diáconos. 

         ▪ GABINETE PASTORAL: 
ATENDIMENTO - AGENDE: 

Com o Rev. Carlos Faria, todas as segundas-feiras, das 14h às 17h. 

Com o Presb. Luiz Blumer, todas as terças-feiras, das 14h às 17h.  

 
DOMINGOS:   Escola Bíblica Dominical:  `As 09h 
                         Culto Vespertino:                 Às 18h. 
SEGUNDAS-FEIRAS:  Reunião de Oração.  Às 19h30min.   
QUARTAS-FEIRAS.    Estudo.                         Às 19h30min.  

IGREJA PRESBITERIANA DE CASAVERDE 
Av. Baruel, 297- Casa Verde CEP 02522 000. 

São Paulo – SP-/fax: 3966 5149 
E-mail: ipcv@ipcasaverde.org.br 

Site: www.ipcasaverde.org.br 
 
 

E-mail  anedirmacedo@msn.com          2239 6004.  
Presb. º Luiz Carlos Blumer: 
E-mail  lcarlosblumer@yahoo.com.br   2337 5142 

 
 
BOLETIM http://www.ipcasaverde.org.br/boletim_dominical.php 
 
 

 
 
PEDIDO DE ORAÇÃO:  

“A Deus toda Glória! E Graças”. 
 Agradecimentos.  
 Pelos enfermos: Sr. Carlos Gomes (irmão da Edna); Eduarda; Sr. 

Argenildo; Sr.Wilson; Sr.ª Glaucimara (irmã da Sr.ª Áurea); Sr. Sérgio 

Carbone; Paula, Kenzinho, (filha e neto da Sr.ª Rosa).  
 Membros da IPCV: que não tem podido vir à igreja por motivo de 

enfermidade e vive a expensas de outra: Sr.ª Odila; Edite do N. Mou-

ra; Sr.ª Neide de O. Figueiredo; Sr.ª Maria da Luz; Sr.ª Maria de 

Lourdes; Sr.ª Maria; Sr. José da C. Silva; Sr.ª Ana Esmeralda;  

 

 
FILHOS HONRAI A VOSSOS PAIS 
 

Honrar os pais é mais do que obedecê-
los. Os filhos devem prestar não apenas obediên-
cia aos pais, mas, também devotar a eles amor, 
respeito e cuidado. É possível obedecer sem 
honrar. Na imortal parábola que Jesus contou, o 
irmão do filho pródigo obedecia ao pai, mas não 
o honrava. Há filhos que desamparam os pais na 
velhice. Há outros que trazem flores para o fune-
ral dos pais, mas jamais lhes presentearam com 
um botão de rosas, enquanto estavam vivos. 
Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Porém, resis-
tir a autoridade dos pais é insurgir-se contra a 
autoridade do próprio Deus. A promessa consiste 
em prosperidade e longevidade. Um filho obedi-
ente livra-se de grandes desgostos. Quantos de-
sastres seriam evitados se os filhos ouvissem o 
conselho dos pais! Quantos casamentos desas-
trosos jamais aconteceriam se os filhos ouvissem 
a orientação dos pais! Quantas companhias noci-
vas, que levam para o abismo, seriam evitadas se 
os filhos ouvissem os pais! Quantos namoros 
turbulentos jamais começariam se os filhos aten-
dessem à orientação dos pais! Obedecer a pai e 
mãe é um antídoto contra grandes desastres na 
vida! 
                                        Hernandes Dias Lopes. 

                               

 

 

O Reino de Deus... é semelhante ao fermento que uma 
mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, 
até ficar tudo levedado. Lucas 13.21 
 
     Essa expressão utilizada por Jesus, figura bem a 
ideia de transformação que Ele propõe ocorrer na soci-
edade humana, através da ação contagiante da Igreja, 
através da pregação do Evangelho. O fermento, ele-
mento aqui mencionado por Jesus, foi descoberto pelos 
egípcios em tempos imemoriais, quando perceberam a 
sua qualidade de fazer crescer a massa, transformando-
a pela sua presença. Há dois tipos de fermento, o bioló-
gico através de fungos e o químico. à base de bicarbo-
nato de sódio, ambos fazem com que a massa onde 
estejam misturados aumente, ficando mais macia e 
leve. Mas voltando ao assunto, ainda que a Igreja seja 
um grupo reduzido ou até mesmo seja ameaçada pelos 
seus muitos inimigos, inclusive o próprio mundo, é 
exatamente lá que ela precisa estar. A mulher da pará-
bola escondeu o fermento em três medidas de farinha, o 
que, para os padrões da época seria cerca de 40 quilos 
de massa. A pedagogia de Jesus sublinha o contraste 
entre o pouco fermento e a muita farinha. assim, pou-
cos são os que participam do Reino, mas que estarão 
inseridos num mundo expressamente contrário ao Rei-
no de Deus. Esse mesmo princípio apareceu em Atos 
10.9-16, na visão dada a Pedro do lençol cheio de ani-
mais impuros, ensinando Pedro a se despir dos precon-
ceitos com relação à pregação do Evangelho também 
para os gentios, no caso o centurião Cornélio, para 
quem Deus o estava enviando. 
     Essa visão e a própria reação inicial de Pedro de-
monstram um sentimento de xenofobia (preconceito 
contra pessoas de outras nacionalidades), onde os ju-
deus não se davam com samaritanos, gentios não se 
davam com judeus e vice-versa, a visão demonstrava 
para Pedro que a Igreja não pode fazer distinção entre 
pessoas ou nacionalidades, para cumprir o seu propósi-
to de pregar o Evangelho. 
     A religiosidade de Pedro é passada a limpo, ele 
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reconhece as suas limitações e preconceitos da seguinte 
forma: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção 
de pessoas; pelo contrário, em qualquer nação, aquele que 
o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra 
que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o 
evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Se-
nhor de todos. (At. 10-34-36) Pedro fez uma profunda 
revisão dos seus preconceitos ajudado por Deus, que lhe 
deu uma visão durante o momento de oração, preparando-o 
para pregar o Evangelho a toda criatura e não apenas aos 
judeus. Ele ganhou do Senhor a força para não se intimidar 
com o tamanho, o peso e a arbitrariedade dos preconceitos 
reinantes, mas com a novidade de vida do Evangelho, 
agindo como fermento, ele influenciaria a massa com a 
pregação da Palavra de Deus.  
     A Igreja de Jesus Cristo só encontra sentido na sua 
existência, se ela estiver em contato permanente com a 
massa, a fim de influenciá-la com o Evangelho, para fazê-
la crescer, em consonância com o estímulo de Jesus para 
que também sejamos sal da terra e luz do mundo (Mt. 5.13-
16). Jesus, nessa parábola do fermento, nos ensina a não 
nos intimidarmos com o tamanho ou a qualidade da massa. 
A nossa própria vida deve guardar o Reino de Deus em 
permanente estado de fermentação, a fim de que sejamos 
agentes de mudança do ambiente em que estamos inseri-
dos. Vivemos numa sociedade cada vez mais promíscua, 
hedonista, voltada para os prazeres, imediatista e contrária 
a tudo o que é de Deus. Precisamos considerar que a ação 
da Igreja na sociedade, como o fermento na massa, é lenta 
e quase imperceptível, tornando-se necessário que haja 
paciência para que o fermento levede e faça crescer a mas-
sa. 
     Quem faz pão sabe a importância de deixar a massa des-
cansar por algumas horas. No contexto da Igreja, faz-se mister 
ter paciência para que o Reino de Deus se manifeste e tenha 
ação completa - "tudo seja levedado" - na vida das pessoas 
com as quais convivemos, seja como igreja ou como indiví-
duos, que trazem em si os valores eternos do reino. Nessa 
perspectiva precisamos agir como os nossos pais Reformado-
res, que viam a Igreja como uma instituição sempre se refor-
mando, voltando ao puro Evangelho, para anunciá-lo num 
mundo dominado pelas trevas e totalmente contrário ao reino 
de Deus. O ministério da Igreja, portanto, toma forma neste 
mundo através da proclamação da Palavra de Deus, com os 
lábios e com ações dos valores pertinentes ao Seu Reino. E 
através deste ministério, Deus opera a regeneração dos 
corações humanos neste mundo e promove a restauração e 
a reconciliação dos homens conSigo mesmo. Soli Deo 
Gloria!                     Pastor Carlos Roberto de Faria. 
 

TEMA ANUAL: Oh! Como é bom e agradável viverem unidos 
os irmãos! Salmo 133.1 
TEMA DO BIMESTRE: Todos os que creram estavam juntos e 
tinham tudo em comum. Atos dos Apóstolos 2.44  

LITURGIA:     MANHÃ                             08-01-17. 
 
1 – LEITURA BÍBLICA: SALMO 34. 1 À 3 (en-
     grandecer ao Senhor – leitura uníssona). 
2 – ORAÇÃO DE ADORAÇÃO. 
3 – HINO Nº 11 –TRINDADE SANTÍSSIMA. 
4 – LEITURA BÍBLICA: SALMO 32. 3 À 5 (mo-
     mento de contrição – leitura uníssona). 
5 – ORAÇÃO DE CONTRIÇÃO. 
6 – HINO Nº 61 – ACÕES DE GRAÇAS. (mo-
     mento para entrega de dízimos e ofertas). 
7 – EDIFICAÇÃO: MATEUS 6. 5 À 15 – pelo 
     presbítero Sidney Sobral Sanchez. 
8 – ORAÇÃO FINAL. 
9 – DESPEDIDA E AVISOS. 

Presbítero Sidney Sobral Sanchez. 
 
LITURGIA:     CULTO VESPERTINO:  
 
PRELÚDIO      
ADORAÇÃO 
Leitura Uníssona Jr 29.4-10 
Hino 13 Contemplação 
Oração de Adoração 
CONTRIÇÃO 
Leitura Uníssona Jr 29.11-13 
Hino 64 Grata Memória 
Oração de Contrição 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura Jr 29.14 
Cânticos Espirituais ou Hino 221 Um Vaso de Bênção 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra de Deus em Daniel 91-19 
Hino 351 Belas Palavras de Vida 
ENCERRAMENTO 
Oração Final | Bênção Apostólica | Amém Tríplice 
POSLÚDIO  

Pastor Carlos Roberto de Faria. 

 

 
 

 
 

                  Aniversariante - janeiro: 
 2 José Ajona Munhoz Lara  .................................... 3966 3190 

13 Lenira Pereira de Macedo .................................... 2239 7806      
AGENDA, NOTA, AVISO, TRANSCRIÇÃO... 

JANEIRO DE 2017:  

 

 
        CONSELHO DA IPCV 
         
   

ESCALA DE PLANTÃO   
DIA PIANISTA  PRESBÍTERO  DIÁCONOS  

08 - ANTENOR -     

12 

 

ATENÇÃO: Os anúncios para o 
boletim deverão ser entregue até 
quarta-feira, para Anedir Macedo. 

    

14 

MÚSICA 

 

 

 
Haverá Ensaio às 10h30min. 
                                      Vanessa U. M. A. Rabelo.     

SEMANA DE ORAÇÃO ÀS 19h30min. 

   
Dia 09  Dia 10 Dia 11 

 

EVANGELIZA-
ÇÃO E  

MISSÕES 
 

 
 
CONSELHO 

Dia 12 Dia 13 Dia 14 
  

  
DOAÇÃO: 

 

OBSERVAÇÃO: Para quem for fazer doação de 
roupas, calçados e outros, para a missão: favor 
entregar diretamente para a dona Zênia ou para 
a dona Maria Damásio (Não deixar em qualquer 
local). 
  


