
  
 
 

 
 

 

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 
 
 

 
HINO 153 - AMPARO DIVINO 

  
Com tua mão segura bem minha, 
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador, 
Que não me atrevo a dar jamais um passo, 
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor! 
 
Com tua mão segura bem a minha, 
E meu caminho, alegre seguirei! 
Mesmo onde as sombras caem mais escuras, 
Teu rosto vendo, nada temerei. 
 
E no momento de transpor o rio 
Que tu,  por mim, vieste atravessar, 
Com tua mão segura bem a minha, 
E sobre a morte eu hei de triunfar. 
 
Quando voltares, lá dos céus descendo, 
Segura bem a minha mão, Senhor; 
E, meu Jesus, conduze-me contigo, 
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém  
                      (F.J. Crosby - H. M. Wright) 
 

BOM DIA! DEUS, EU PRECISO DE TI! 
      Reconheço, ó Deus, que nada sou e nada posso 
fazer sem Jesus. Reconheço que sou barro, e a não 
ser que tu me vivifiques, não posso sequer manter-
me de pé. Reconheço que se tu não me usares, 
minhas palavras não passam de vento sem poder. 
Reconheço que não posso desvencilhar-me dos 
meus próprios pecados, a não ser que o Espírito 
Santo me capacite a viver em santidade. Reconheço 
que não posso viver de forma digna do Evangelho a 
não ser que a tua graça me revista de poder. Reco-
nheço que minha maior necessidade não é de coi-
sas, mas da tua presença. Reconheço que a razão da 
minha vida é andar na tua presença e fazer a tua 
vontade. Oh! Deus, vivifica a minha alma. Derrama 
sobre mim o poder do teu Espírito. Reaviva a mi-
nha alma e conceda-me a virtude do teu Espírito. Ó 
Deus, de fato, eu preciso de ti! 

                   Hernandes Dias Lopes.  

 

 

“O qual, passando pelo vale árido,  
faz dele um manancial; de bênçãos  

o cobre a primeira chuva.” 
(Salmo 84: 6) 

 
   Isto nos ensina que o consolo obtido 
por uma pessoa, pode geralmente reve-
lar-se útil para outras; assim como os 
poços seriam utilizados pela comitiva 
que passasse por ali depois. Lemos al-
gum livro repleto de consolação, que é 
como a vara de Jônatas, escorrendo mel 
(1 Samuel 14: 27). Ah! Pensamos que 
nosso irmão passou por esse caminho 
anteriormente e abriu este poço para nós 
assim como para si mesmo. 
 
   Muitas “Noites de Choro”, “Harmoni-
as da Meia-noite”, um “Dia Eterno”, 
“Uma virada na sorte”, um “Consolo 
para sofredores”, são músicas e livros 
escritos por vários autores. Todos foram 
bem cavados, por peregrinos, para si 
mesmos, mas provaram ser muito úteis 
para outros. Notamos isto especialmente 
nos Salmos, como neste começo: “Por 
que estás abatida, ó minha alma?” Via-
jantes deleitaram-se ao ver pegadas de 
homens na costa desolada, e nós ama-
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mos ver as marcas da caminhada de pere-
grinos enquanto passamos pelo vale de 
lágrimas. Os peregrinos cavam o poço, 
mas, muito estranhamente, o poço se enche 
partindo de cima e não do fundo. Utiliza-
mos os meios, mas a benção não emerge 
dos meios. 
 
   Cavamos um poço, mas o céu o enche de 
chuva. O cavalo é preparado para o dia da 
batalha, mas a segurança vem do Senhor. 
Os meios estão ligados ao fim, mas não 
produzem de si mesmos. Veja que a chuva 
enche os reservatórios para que os poços 
tornem-se úteis depósitos de água; o traba-
lho não é perdido, mas ainda assim não 
suplanta o auxílio divino. 
 
   A graça pode ser comparada à chuva por 
sua pureza, por sua influência refrescante e 
vivificante, por vir somente do alto e pela 
soberania com que é dada ou contida. Que 
os nossos irmãos tenham chuvas de bên-
çãos e que os poços que cavaram sejam 
cheios com água! O que são os meios e 
ordenanças sem o sorriso do céu? São co-
mo nuvens sem chuva e reservatórios sem 
água. “Que o Deus de amor, abra as janelas 
do céu e derrame sobre nós chuvas de bên-
çãos!”                
 

Texto: Charles Spurgeon

Adaptação: Luiz Carlos Blumer.
 

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                          15-01-17. 
ADORAÇÃO: 
Leitura bíblica: Salmo 04 
Hino – 110-A – Crer e Observar 
Oração. 
CONTRIÇÃO: 
Leitura Bíblica: Salmo 73: 01 - 11 
Hino – 153 – Amparo Divino 
Oração. 
CONSAGRAÇÃO: 
Leitura Bíblica: Romanos: 8: 28 
Cânticos e entrega de Dízimos e Ofertas. 
Oração. 
MENSAGEM: 
Leitura bíblica: Salmo 37: 01 - 09 
Confiança, esperança e descanso. 
Oração Final.  

Presb. Luiz Carlos Blumer. 
 

LITURGIA:     CULTO VESPERTINO: 
PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Uníssona - Salmo 117 
Hino 14 –“Louvor e Exaltação” 
Oração de Adoração 
CONTRIÇÃO 
Leitura Alternada - Salmo 119.57-64 
Hino 64 – “Grata Memória”  
Oração de Contrição 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura - Salmo 23 
Cânticos Espirituais 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra - João 10.16 
Oração 
Hino 151 – “O Bom Pastor” 
ENCERRAMENTO 
Oração do Pai Nosso 

Lic. Elias Mota Santos 

 

 
 

 
 

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

13 Lenira Pereira de Macedo .................................... 2239 7806 
28 Gabrielly Villacencio dos Anjos ............................ 3993 1715      

AGENDA, NOTA, AVISO, TRANSCRIÇÃO... 
JANEIRO DE 2017:   

 

 
        CONSELHO DA IPCV 
         
     
ESCALA DE PLANTÃO 

DIA PIANISTA  PRESBÍTERO  DIÁCONOS  

15  LUIZ  

22  ANTENOR      

19 

 

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

   

 
 

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). 
  

 
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. 

Moura; 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. 

 


