
 

  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, 15 de outubro de 2017                             BOLETIM DOMINICAL  Nº 42   
 

Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque 
dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14 

Jesus em Seu ministério público sempre manifestou especial cuidado e amor para com as 

crianças, exortando Seus discípulos a demonstrarem gentileza para com elas, pois se constituem 
em presas fáceis para os predadores, que desejam, em todo tempo, se servir delas como alimento, 
visto que são ainda muito frágeis e não conseguem se defender desses ataques, invariavelmente 
mortais. Por isso a exortação para que não fossem repreendidas na sua intensa e curiosa busca 
pelo Salvador, dos seus pequeninos corações, ainda em processo de amadurecimento. 

      Se naquele contexto exigir-se-ia um cuidado especial para com as mesmas, imaginemos agora, 
quando elas estão à mercê de um mundo super-tecnológico, inundado de informações – muitas 
vezes perigosas – através da multiplicidade de mídias, principalmente TV e internet, acessíveis a 
qualquer um que saiba manipular um mero telefone celular ou um tablet. O perigo aumenta à 
medida em que nos omitimos, de ensinar aos nossos filhos, acerca do grande amor de Deus, 
especialmente no recesso de nosso lar, através do culto doméstico, das orações com elas e por 
elas e, principalmente, deixando de ensiná-las no caminho em que devem andar (conosco), para 
que, quando forem mais maduras, não venham a se desviar dessa fé maravilhosa e salvífica. 

     Ao contrário do que muitos pais pensam, a vigilância sobre itens de mídia, embora seja 
necessária, não é totalmente eficaz, tendo em vista que as crianças ainda podem ter acesso a 
informações perniciosas com coleguinhas, funcionários do lar, outras formas de mídia como a TV 
e, principalmente, serem contaminadas nas Escolas, por um tipo de ensino espúrio, que deseja 
doutriná-las num caminho de morte, oposto aos que a Escritura apresenta, chamado de Ideologia 
de Gênero. Este ensino satânico visa despertar precocemente a sexualidade dos seus filhos, para 
que os mesmos busquem, por si mesmos, desde a mais tenra idade, instrumentos pecaminosos de 
prazer pessoal e egoísta, dessa forma, desprezando a família cristã tradicional, que se oporia a 
este tipo de atividade ou atitude e libertando-se da sua influência. Recentemente uma mãe 
desesperada da cidade de Sorocaba relatou aos prantos que a sua filha de 15 anos abandonou o 
lar declarando-se comunista e dona da sua própria vida, por ensinos aprendidos na Escola. 

     Nosso Salvador conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, porque foi de lá que Ele nos 
formou e deu-nos o fôlego de vida. Agora Ele nos dá a Sua Palavra, a qual nos orienta a amá-Lo, 
crer nEle e vivermos para Ele, obedecendo e temendo ao nosso Criador. Dentro dessa premissa, 
devemos cuidar muito bem das nossas crianças, envidando todos os esforços para que elas 
tenham vida feliz e abundante, cumprindo o seu papel de infantes e aprendendo continuamente, 
pois esse também se constitui o propósito da sua existência, mas devemos tomar cuidado com o 
conteúdo de informações que elas estão recebendo. Pais abram os seus olhos, não vivemos mais 
em tempos quando as crianças tinham paz nas ruas, podiam ficar à vontade brincando com os 
coleguinhas, hoje há pedófilos, traficantes e doutrinadores almejando o coração e a alma de cada 
uma delas, lobos vorazes desejando um pequenino inocente para devorar. Soli Deo Gloria!  .CRF.  
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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 
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INFORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 
 
 
 
 

 

Oração feita pela Superintendente. 

Mensagem Bíblica: Pb. Luiz Blumer 

Hino nº 60 – “Ofertório” (entrega de dízimos 

e ofertas). 

Homenagens e Avisos 

Momento de Intercessão 

Separação em Classes – Estudo Bíblico 

Retorno das Classes. 

Hino nº 102 – “O Céu Com Cristo” 

Oração Final / Bênção Apostólica. 

Superintendência da EBD: Silvianete 

Krentzenstein Sanchez e Henrique 
Marcomini do Valle. Secretários: César 
Krentzenstein Borman e Marcos Baldini 
Garcia. 

 
 

16 19:30h CULTO DE ORAÇÃO: Jo 11 

18 19:30H 
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO: 

CFW – XXI 

19 19:30h REUNIÃO DEPARTAMENTO 

DE EVANGELIZAÇÃO 

20 19:30h ENSAIO DO CORAL 

22 9:00h EBD 

 

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: [A comunhão] É como o 
óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para 
a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de 
suas vestes. É como o orvalho do Hermom, que 
desce sobre os montes de Sião. Sl 133.2-3a 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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; 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 Nunes; Neide 

Figueiredo: Odila C. Soares e Sarah Emília. 

 

CULTO VESPERTINO AMANHÃ NÃO HAVERÁ ACUPUNTURA  
 

CATECISMO MAIOR WESTMINSTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Uníssona: Hebreus 1.1-6 
Hino 88: “Amor Perene” 
Oração de Adoração 
CONTRIÇÃO 
Leitura Uníssona: Hebreus 1.7-12 
Hino 74: “Sinceridade” 
Oração de Contrição 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura Hebreus 1.13-14 
Hino 60: “Ofertório” 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra de Deus em 
Marcos 5.1-20 pelo Rev. Carlos Faria 
ENCERRAMENTO 
Hino 150: “Salvação Perfeita” 
Oração Final / Bênção Apostólica / 
Amém Tríplice. 

POSLÚDIO             Rev. Carlos Faria 
 
 

 

ESCALAS DE PLANTÃO 

15-10-2017 22-10-2017 

PRESBÍTERO: 
Antenor 

PRESBÍTERO: 
Oscar 

PIANISTA: 
Silvia Neli 

PIANISTA: 
Kelly 

DIÁCONOS: 
Marcos 
Wilson 

DIÁCONOS: 
César 
Daniel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hinos Grupo Musical 

 
 
 
 

  
54. Como Cristo é exaltado em sentar-Se à 

destra de Deus? Cristo é exaltado em sentar-

Se à destra de Deus, em ser Ele, como Deus-

homem, elevado ao mais alto favor de Deus o 

Pai, tendo toda a plenitude de gozo, glória, e 

poder sobre todas as coisas no céu e na terra, 

em reunir e defender a Sua Igreja e subjugar 

os Seus inimigos; em suprir Seus ministros e 

ao Seu povo dons e graças, e em fazer 

intercessão por eles. Jo 17:5; At 2:28; Rm 

8:34;  I Pe 3.22; Ef 1:22;4:11-12; Fp 2:9; Fp 2:9. 

55. Como Cristo faz intercessão? Cristo faz 

a Sua intercessão apresentando-Se em nossa 

natureza, continuamente, perante o Pai, no 

céu, pelo mérito de Sua obediência e sacrifício 

cumpridos na terra, manifestando a Sua 

vontade para que seja ela aplicada a todos os 

crentes; respondendo a todas as acusações 

contra eles; adquirindo-lhes paz de 

consciência, não obstante suas faltas diárias; 

dando-lhes acesso, com confiança, ao trono 

da graça, e aceitando suas pessoas, e seus 

serviços. Jo 17:9, 20,24; Rm 5:1-2; 8:33,34;      

I Jo 2:1,2; Ef 1:6; I Pe 2:5; Hb 1:3; 4:16; 9:24. 

 

                                                     

ANIVERSARIANTES 
 
08 – Loide Borges de Queiroz Leal 
17 – Maria Damásio Cândido 
18 – Anedir Macedo Soares 
20 – Sidney Sobral Sanchez 
21 – Eliana Bonora 
21 – Henrique Marcomini do Valle 
21 – Mateus Queiroz de Melo 

 

PARABÉNS IRMÃOS! 
 

 DEUS OS ABENÇOE 
ABUNDANTEMENTE! 

 

 
2236-9974 
2236-7532 
2239-6004 
3951-6668 
3858-6607 

99238-0928 
95386-2776 

 
 

 

 

SE VOCÊ GOSTA DE CANTAR 
VENHA FAZER PARTE DO CORAL 

ENSAIO: SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H30 

 

VENCEDORES 

     Não se intimide em dizer o que 
sente, muitas vezes guardamos para 
nós os nossos sentimentos e 
sufocamos os alvos e sonhos que 
estão vivos em nossos corações e nos 
frustramos. Não se deixe levar pelos 
comentários muitas vezes contrários, 
que somente nos levarão ao fracasso 
e desânimo. Olhe para o seu interior 
e perceba o quanto você é 
importante, Deus o capacitou e lhe 
deu força o bastante para enfrentar a 
adversidade. Não permita que as 
palavras de alguém venham destruir 
o seus sonhos, nem apagar a sua 
felicidade. Lute pelo que é seu por 
direito, traga sempre dentro do peito 
um coração esperançoso, valente e 
corajoso, insista, não desista, que a 
vitória certamente virá. "Lembre-se 
sempre: Em Cristo Jesus somos mais 

do que vencedores."      Luiz Blumer 

Luiz Blumer 

. 

 


