
 

CONSELHO DA IGREJA PRESBITERIANA DE CASA VERDE 

                      

                      Pastor Efetivo                                                Evangelista 
        Rev. Carlos Roberto de Faria                            Pb. Luiz Carlos Blumer 
  Res. 3857-8515 Cel. 97665-4239              Res. 2337-5142 Cel. 96670-6744 
 

Gabinete Pastoral – Agendamento 
O Rev. Carlos Faria estará à disposição para atendimento às segundas-feiras, das 14h às 17h.  

O Presb. Luiz Carlos Blumer estará à disposição para atendimento às terças- feiras, das 14h às 17h. 

  

 

PRESBÍTEROS 

 

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

 

 

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, 14 de maio de 2017                                BOLETIM DOMINICAL  Nº 20   
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, 
temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; e ele é a propiciação pelos nossos 
pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.                 
1 João 2.1-2 

 
     Uma das piores realidades que envolvem a existência humana, a sua essência, o seu 
governo, a sua permanência e também os seus relacionamentos, seja com o mundo criado, 
seja com o Autor da Criação é a presença do pecado, que se encontra incrustrado em todas 
as partes do universo. De tal forma o pecado é nocivo e mortalmente eficaz em seu propósito 
de destruir tudo quanto toca, que não apenas o ser humano, coroa da Criação, se encontra 
decaído e em estado de condenação, mas também, a natureza criada, a qual fora submetida 
à gerência deste, aguarda, gemendo, como que sentindo dores de parto, a sua própria 
redenção, a sua transformação e libertação do cativeiro deste cruel e mortal senhor espiritual, 
o maligno pecado. 
     O pecado foi sugestionado por Satanás, a antiga serpente, o dragão cruel, o pai da 
mentira, aquele que veio como o ladrão, com o propósito maléfico de roubar, matar e destruir, 
pois essa é a sua natureza, a de ser assassino. Porém, o próprio ser humano, teve a sua 
parcela importante de responsabilidade quando, mesmo sem ter pecado, no Éden, resolveu 
íntima e deliberadamente, dirigir a sua própria existência, longe dos caminhos do Criador, 
como se isso fosse possível, agindo em franca desobediência à vontade revelada de Deus, 
motivado pelo mesmo orgulho que já havia destruído o caráter, outrora íntegro, desse anjo 
decaído e mau. 
     Realmente, o que vemos em nossa própria vida, na vida dos nossos semelhantes, sejam 
do passado, do presente e certamente também do futuro, é uma ação poderosa, mortal e 
destrutiva do pecado, se manifestando no mundo inteiro, em todas as áreas do 
relacionamento humano, gerando a morte, não apenas física, como também e, 
principalmente, a morte espiritual, que se traduz como a eterna separação entre o ser 
humano, criado à imagem e semelhança de Deus e o seu Criador. Esse conflito espiritual 
potencializado pela ação maligna de Satanás, faz com que o homem, em seu estado natural, 
não deseje, nem sequer se interesse, por tudo aquilo que possa ligá-lo ao seu próprio 
Criador, fazendo com que o mesmo percorra sempre um caminho de injustiça, auto-
justificação, morte, separação eterna e condenatória do seu Criador. 
     Por isso Jesus Cristo, o Filho de Deus Se manifestou humilde no mundo, para desfazer as 
obras das trevas, pagar o preço elevadíssimo e eterno pelos nossos pecados, através da Sua 
morte expiatória, para destruir a morte, cujo ferrão é o pecado, para derrotar o diabo e todos 
aqueles que andam segundo os seus maléficos desígnios. Cristo Se esvaziou encarnando-
Se nesse mundo mau, viveu uma vida de perfeita e irrestrita obediência à Lei de Deus, sem 
pecado e, finalmente, nos substituiu na cruz, levando sobre Si os nossos inumeráveis 
pecados, abrindo, por meio da fé, um canal de livre, pleno e perfeito relacionamento com o 
Pai, na cruz Ele conquistou a prerrogativa de ser o nosso Advogado. Soli Deo Gloria!   crf 



CULTO MATUTINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE ORAÇÃO 
 
 
 
 
 

PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Alternada Sl 139.1-12 
Hino 64 Grata Memória 
Oração de Adoração 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura alternada Sl 139:13-24 
Hino 397 Por Minha Boa Mãe 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra em Mt 15.21-28 
APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS 
ENCERRAMENTO 
Hino 61 Ações de Graças / Oração Final / 
Bênção Apostólica / Amém Tríplice 
POSLÚDIO 
 

14 8:30h 
CAFÉ DA MANHÃ COM AS 

MÃES 

15 13-17h 
ATENDIMENTO DE 

ACUPUNTURA 

19 19:30h ENSAIO DO CORAL 

27 8:00h RETIRO DA IPCV – IBIÚNA  

** 
SÓCIAS 
DA SAF 

A TESOURARIA SOLICITA  

50% DA TAXA PER-CAPITA. 

 

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: Se, porém, andarmos na 

luz, como ele está na luz, mantemos comunhão 

uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu 

Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7 

 

** AMANHÃ HAVERÁ ATENDIMENTO DE 

ACUPUNTURA 

**ORE PELO CURSINHO MACKENZIE SOLIDÁRIO 
**ORE PELO REFORÇO ESCOLAR 
**ORE PELO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO 
** ORE PELO CAFÉ COM CRISTO 
** ORE PELO TRABALHO DE ACUPUNTURA 
** ORE PELA TARDE DA ALEGRIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus toda glória! E graças! 

 

   Pelo Conselho, Junta Diaconal, EBD, 
So- ciedades Internas, Música e 
Evangelização.  
 Pelos enfermos: Pb. Argenildo; Carlos 
Gomes (irmão da Edna); Clarice; 
Eduarda; Eliana Bonora; Ester (tia do 
Rev. Carlos); Katleen de Aguiar Silva; 
Paulo Henrique (primo da Eliana 
Bonora); Sarah Emília; Sérgio Carbone; 
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 
e Odila C. Soares.  
 

 
CULTO VESPERTINO **OREMOS PELO RETIRO DA FAMÍLIA IPCV  MULHER, MÃE, MENINA 

MULHER 

CATECISMO MAIOR WESTMINSTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Alternada Mq 4.1-5 
Hino 26 Ao Deus Grandioso 
Oração de Adoração 
CONTRIÇÃO 
Leitura Uníssona Mq 7.1-7 
Hino 68 Necessidade /Oração Contrição 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura Mq 7.8-17 / Hino 28 Coroação 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra em Mq 7.18-20 
Hino 144 Segurança e Alegria 
ENCERRAMENTO 
Oração Final / Bênção Apostólica / 
Amém Tríplice 
POSLÚDIO 

Rev. Carlos Roberto de Faria 
 

Rev. Carlos Roberto de Faria 
 

 

ESCALAS DE PLANTÃO 

14-05-17 21-05-17 

PRESBÍTERO: 
Antenor 

PRESBÍTERO: 
Oscar 

PIANISTA: 
Sílvia Neli 

PIANISTA: 
Vanessa 

DIÁCONOS: 
Henrique 
Jefferson 

DIÁCONOS: 
Marcos 
Wilson 

Hinos Grupo Musical 

 
 
 
 

 Mulher viva, mãe ativa 
que a todos cativa; 

o que aprende ensina. 
 

Mulher capaz, mãe tenaz 
por onde vai leva a paz; 

da mulher, da mãe, da menina. 
 

Mulher mensagem, mãe coragem 
que às vezes em pedaços, 

esquece o seu cansaço e a quem 
precisa, estende os braços. 

 
Mulher incansável, mãe notável 

que perdida em prantos ou em meio 
a sorrisos, sua vida é uma luz; 
e com muito carinho ensina, 

que o caminho é o Senhor Jesus. 
 

Mulher, mãe, menina; 
o seu nome com muito amor 

sempre escreveu, 
pois o ventre de uma mulher 

o SENHOR um dia usou, 
para enviar ao mundo Jesus, 
o nosso Senhor e Salvador. 

Luiz Blumer 

13. O que Deus especialmente 

decretou com referência aos anjos e 

aos homens? Deus, por um decreto 

eterno e imutável, unicamente por seu 

amor e para exaltação de sua gloriosa 

graça, que tinha de ser manifestada 

em tempo próprio, elegeu alguns anjos 

para a glória, e, em Cristo, alguns 

homens para a vida eterna, e os meios 

para consegui-la, e também, segundo 

o seu soberano poder e o conselho 

inescrutável da sua própria vontade 

(pela qual Ele concede, ou não, os 

seus favores conforme lhe apraz), 

deixou e preordenou os mais à 

desonra e à ira, que lhes serão 

infligidas por causa dos seus pecados, 

para exaltação da glória da justiça 

divina.  Mt 11:25,26; Rm 9:17,18, 21,22;    

Ef 1:4,5,6; II Ts 2:13,14; I Pe 1:2; Jd 4;          

I Tm 5:21; II Tm 2:20. 

  

                                                     

ANIVERSARIANTES 

 
07 – Ylana Adami Franco 3280-8038 
09 – Lourdes G. Arrelaro 3966-7293 
12 – Maria Olinda C. Arrelaro 3858-6919 
14 – Silvianete K. Sanches 3951-6668 
15 – Gabriela de Queiroz Leal 2236-9974 
19 – Wilson Rodrigues de Araújo 3859-5712 
  

FELIZ ANIVERSÁRIO IRMÃOS,  

DEUS OS ABENÇOE!  

  
  

PARABÉNS ANIVERSARIANTES  
DEUS OS ABENÇOE!  

 

SE VOCÊ GOSTA DE CANTAR 
VENHA FAZER PARTE DO CORAL 

ENSAIO: SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H30 


