
 

CONSELHO 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 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, 28 de maio de 2017                                BOLETIM DOMINICAL  Nº 22   
Não andeis ansiosos de cousa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4.6 
 
   Em períodos de grande crise econômica, seja regional, nacional ou mundial, é que acabamos por 
experimentar a angústia de perdermos a nossa fonte de renda, de segurança ou de conforto, que 
invariavelmente se dá através do trabalho, seja ele para a iniciativa privada, serviço público ou a 
gestão de empresa própria. Mas uma crise de grandes proporções, certamente afetará qualquer 
um desses regimes e contribuirá para que nos preocupemos mais com o nosso presente e futuro, 
juntamente com o de nossos familiares. 
     Com o advento do pecado, nos tornamos seres altamente ansiosos, trazendo em nosso íntimo a 
semente da desconfiança e o desejo de controlarmos o nosso destino com os nossos próprios 
esforços, ou com as nossas próprias mãos. Ficamos terrivelmente frustrados, quando nos vemos 
indefesos e impotentes diante de uma circunstância adversa e incontrolável, a qual demonstra a 
nossa fragilidade em controlarmos até mesmo a fonte do pão nosso de cada dia e para os nossos 
familiares. 
     Por isso que a Palavra de Deus nos estimula a vivermos pela fé e pela fé descansarmos no 
Senhor, sabendo que Deus tem cuidado amorosamente de nós, através da Sua evidente 
providência. Isso não significa deixarmos de trabalhar e vivermos ociosamente, mas sim, que 
apesar de sermos limitados em nosso controle sobre as circunstâncias, podemos experimentar a 
paz verdadeira, a despeito do mal que nos rodeia, por meio da fé em Cristo Jesus, o Qual nos 
disse para irmos até Ele e depositarmos sobre Si o nosso fardo pesado, que tem gerado grande 
sobrecarga em nós. 
     Um desses fardos tem sido a ansiedade acerca dos eventos presentes e futuros, os quais são 
incontroláveis por nós. Por isso Jesus disse que não deveríamos andar ansiosos pelo que 
haveríamos de comer, beber, vestir ou com a nossa habitação, pois tudo isso Deus providencia até 
para os pequenos animais irracionais e, portanto, não providenciaria para nós outros, que somos 
Seus filhos amados? Nos exortou a buscarmos em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, para 
que as demais coisas nos fossem acrescidas. A ansiosa solicitude pela vida nos faz instáveis, 
suscetíveis aos enganos do nosso próprio coração e desconectados com o Reino de Deus que é 
espiritual e não material. O argumento de muitos pode ser este: “mas comida, bebida, roupas e 
moradia são coisas materiais e muito necessárias para a nossa sobrevivência”, sim são 
importantes e necessárias, mas a existência de todas elas em nossa vida, depende da ação 
providencial daquEle que é Dono de todo o ouro e toda a prata, de todo o universo, e que possui 
todas as coisas, que as têm sob o Seu controle soberano. 
     Por isso devemos viver uma vida de fé, aguardando com esperança tudo aquilo que 
necessitamos, da parte do Todo-Poderoso, pois Ele tem cuidado de nós até hoje, e nada nos 
deixou faltar. O Apóstolo Paulo foi um exemplo vivo de alguém que viveu pela fé, foi sustentado em 
todos os momentos de sua vida pelo Senhor e compartilha conosco o seu testemunho. Portanto, 
trabalhemos e vivamos pela fé, nos alimentando espiritualmente da Palavra de Deus e das 
orações, deixando o futuro aos cuidados daquEle que a tudo e a todos controla, inclusive as 
nossas circunstâncias. Dessa forma, encontraremos a paz que excede todo o entendimento em 
nosso coração, a qual eliminará toda semente de ansiedade que ali esteja. Soli Deo Gloria!       crf 
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INFORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE ORAÇÃO 
 
 
 
 
 

Oração feita pela Superintendente. 

Mensagem bíblica: Rev. Carlos Faria 

Hino nº 102 – “O Céu Com Cristo” 

(entrega de dízimos e ofertas). 

Homenagens e avisos. 

Momento de intercessão. 

Separação em classes. 

Retorno das classes: compartilhando o que 
foi aprendido. 

Hino nº 47 - “Louvor e Glória”  

Oração Final e Bênção Apostólica. 

Superintendência da EBD: Silvianete 

Krentzenstein Sanchez e Henrique 

Marcomini do Valle. Secretários: César 

Krentzenstein Borman e Marcos Baldini 

Garcia. 

 
 

29 13-17h 
ATENDIMENTO DE 

ACUPUNTURA 

29 19:30h CULTO DE ORAÇÃO 

31 19:30h CULTO DE ESTUDO BÍBLICO 

02 19:30h ENSAIO DO CORAL 

03 15:00h REUNIÃO DO CONSELHO 

 

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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O TOQUE DA CURA 

 

A Deus toda glória! E graças! 

 

   Pelo Conselho, Junta Diaconal, EBD, 

Sociedades Internas, Música e 

Evangelização da IPCV.  

 Pelos enfermos: Pb. Argenildo; Carlos 

Gomes (irmão da Edna); Clarice; Eduarda; 

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

Katleen de Aguiar Silva; Kenzinho (neto da 

Rosa); 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 PRÓXIMO DOMINGO – CEIA DO SENHOR  

 

CATECISMO MAIOR WESTMINSTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Alternada 2 Pedro 3.1-13 
Hino 113 “Achei Um Bom Amigo” 
Oração de Adoração 
CONTRIÇÃO 
Leitura Uníssona Apocalipse 3.8-13 
Hino 71 “Perdão” 
Oração de Contrição 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura João 14.1-6 
Hino 88 “Amor Perene” 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra de Deus em 
Apocalipse 1.1-8 
Hino 292 “A Vinda do Senhor” 
ENCERRAMENTO 
Oração Final / Bênção Apostólica / 
Amém Tríplice 
POSLÚDIO 
                       Rev. Carlos Roberto de Faria 
 
 

Rev. Carlos Roberto de Faria 
 

ESCALAS DE PLANTÃO 

28-05-2017 04-06-2017 

PRESBÍTERO: 
Luiz Blumer 

PRESBÍTERO: 
Argenildo 

PIANISTA: 
Silvia Neli 

PIANISTA: 
Kelly 

DIÁCONOS: 
César 
Daniel 

DIÁCONOS: 
Henrique 
Jefferson 

Hinos Grupo Musical 

 
 
 
 

 
Cada Dia – O Toque da Cura 

“Então, lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai-te 

em paz.” Lucas 8.48 

     A pior doença é aquela que nos isola das pessoas 
que amamos. Foi isso que aconteceu com uma mulher 
em Israel que se aproximou de Jesus para ser curada. 
Essa mulher anônima estava sofrendo havia doze anos. 
Uma hemorragia crônica a deixava anêmica e impura. 
Gastara todos os seus bens com os médicos, mas seu 
estado de saúde ficava ainda pior. Sua doença trazia-lhe 
desconforto e segregação.  Tudo que ela tocava ficava 
impuro. Se solteira, não poderia casar-se. Se casada, 
não poderia relacionar-se com o marido. Nem mesmo a 
sinagoga podia frequentar. Então, ela ouve falar de 
Jesus. Nutriu em seu coração a esperança de ser 
curada. Uma fé inabalável acendeu-se em sua alma: “Se 
pelo menos eu tocar nas vestes de Jesus ficarei curada 
do meu mal”.  Esgueirou-se no meio da multidão, tocou 
na orla das vestes de Jesus e imediatamente sua 
hemorragia foi estancada e ela se viu livre do seu mal. 
Aquela mulher foi curada e perdoada. Foi liberta e salva. 
Jesus ainda hoje cura os enfermos, consola os aflitos e 
salva aqueles que se achegam a ele pela fé. 

 

17. Como criou Deus o homem? Depois 

de ter feito todas as demais criaturas, Deus 

criou o homem, macho e fêmea; formou o 

corpo do homem do pó, e o da mulher, da 

costela do homem; dotou-os de almas 

viventes, racionais e imortais; fê-los 

conforme a Sua própria imagem, em 

conhecimento, retidão e santidade, tendo a 

lei de Deus escrita em seus corações, e 

poder para a cumpri-la, com domínio sobre 

as criaturas, contudo sujeitos a cair.         

Gn 1:27,28; Gn 2:7,16,17,22; Mt 10:28;           

Lc 23:43; Rm 2:14-15; Ef 4:24; Cl 3:10. 

18. O que são as obras da providência 

de Deus? As obras da providência de Deus 

são a Sua mui santa, sábia e poderosa 

maneira de preservar e governar todas as 

Suas criaturas, e ordenar tanto a elas como 

a todas as suas ações para a Sua própria 

glória. Gn 45:7; Sl 103:19; Sl 104:24;         

Sl 136:6; Sl 145:17; Is 28:29; Is 63:14;          

Ne 9:6; Hb 1:3; Mt 10:29-30; Rm 11:36.  

  

                                                     

ANIVERSARIANTES 
  
23 – Clarice Helena de Paula Faria 3857-8515 
23 – Valdete Oliveira Lago 2239-3226 
24 – Rosa Maria Lago Martinez 3858-6984 
  

PARABÉNS CARAS 

IRMÃS, DEUS AS 

ABENÇOE 

ABUNDANTEMENTE! 

 

  
  
  

  

  

SE VOCÊ GOSTA DE CANTAR 
VENHA FAZER PARTE DO CORAL 

ENSAIO: SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H30 


