
 

  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, 3 de setembro de 2017                                BOLETIM DOMINICAL  Nº 36   

 

Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os 
campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais 
não haja gado, todavia, eu me alegro no SENHOR, exulto no Deus da minha salvação. Haba-
cuque 3.17-18 

Alguém já disse que em tempos de desespero, nós deveríamos tomar medidas desesperadas para 

a nossa própria sobrevivência, seja como nação, seja como indivíduos enfrentando a crise monu-
mental que se abate sobre e contra quase todos nós, cidadãos brasileiros. È em momentos como 
esse que muitas ações tresloucadas também são realizadas, geralmente motivadas pela desespe-
rança e pelo desânimo, os quais tem encontrado espaço e residido com muita frequência no cora-
ção de muitos que estão sofrendo terrivelmente sob esta triste conjuntura. 

     Diante da visão de terra arrasada que contemplamos todos os dias, por meio da mídia em geral, 
tentemos humanamente a nos desiludir com a situação lamentável em que se encontra o nosso 
País, com 14 milhões de desempregados, educação, saúde e segurança falidas, infraestrutura aos 
pedaços, corrupção desenfreada, idolatria, manipulação, mentiras, hipocrisia e a iniquidade se 
multiplicando, às vezes pensamos como Rui Barbosa que disse ser isso um fator que desmotiva 
qualquer cidadão a ser honesto e o envergonha por causa da sua aparente inocência e teimosia 
por querer fazer o bem. Observando deste quadro deprimente, do qual aparentemente não vislum-
bramos qualquer saída imediata, muitos se sentem desestimulados a empreender qualquer tipo de 
esforço para contribuir de forma cabal com o hercúleo desafio de retirar este gigante semimorto do 
tremedal de lama em que o lançaram impiedosamente os traidores da Pátria amada, os seus pró-
prios governantes, reflexo inequívoco da maioria de sua população. 

     É nesse particular que a fé, esse maravilhoso dom celestial pode nos auxiliar e contribuir enor-
memente para que nos mobilizemos, saiamos do marasmo inercial em que nos metemos e seja-
mos conduzidos a um estado de espírito superior ao daqueles que, dentre os eleitos, infelizmente 
ainda não conhecem ao seu Deus. Habacuque viveu em dias muito piores do que estes que esta-
mos aqui experimentando, porque o coração de quase todo o Israel estava enormemente distanci-
ado do seu Criador e Salvador, o Deus vivo, o SENHOR dos Exércitos, o Qual os libertara anteri-
ormente, no período de Moisés, da escravidão do pecado e da idolatria egípcios sob o poder de 
Faraó, com mão poderosa e braço estendido. Agora, depois de algum tempo, já abastados e inde-
pendente aos seus próprios olhos, eles abandonavam a Deus. Com isso, Deus também os aban-
donou à sua própria sorte e concupiscências, trazendo para si mesmos toda espécie de crise e 
calamidade, como inflação, idolatria, insensibilidade e hipocrisia. 

     A fé, sendo a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, nos 
leva a passar sobre e voar acima da crise e a viver na dependência totalde Deus, sob quaisquer 
circunstâncias, mesmo que não haja emprego, produção, mesmo que nos levem tudo o que possu-
ímos, e até mesmo passemos necessidades, se assim o SENHOR permitir, mesmo assim, pela fé, 
nós suportaremos, porque sabemos que qualquer mal que nos sobrevenha, será para nos fortale-
cer espiritualmente, isso ocorreu com nossos irmãos do passado, e pode ainda hoje acontecer 
conosco, mas a nossa resposta deve ser sempre de fé e não de desespero. Soli Deo Gloria!                    
.CRF.  
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INFORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 
 
 
 
 

 

Oração feita pela Superintendente. 

Mensagem bíblica: Rev. Carlos Faria 

Hino nº 88 – “Amor Perene” (entrega de 

dízimos e ofertas). 

Homenagens e avisos 

Momento de intercessão 

Separação em Classes – Estudo Bíblico 

Retorno das Classes. 

Hino nº 135 – “Mais de Cristo” 

Oração Final / Bênção Apostólica. 

Superintendência da EBD: Silvianete 

Krentzenstein Sanchez e Henrique Mar-
comini do Valle. Secretários: César Kren-
tzenstein Borman e Marcos Baldini Gar-
cia. 

 
 

04 13-16h 
ATENDIMENTO DE ACUPUN-

TURA 

04 19:30h CULTO DE ORAÇÃO: Jo 7 

06 19:30H 
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO: 

CFW – XXI 

07 17h DEPARTAMENTAL SAF – 

MARIA DAMÁSIO 

08 19:30h ENSAIO DO CORAL 

 

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: Pb. Argenildo; Carlos 

Gomes (irmão da Edna); Clarice; Eduarda; 

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

José Ajonas; Katleen de Aguiar Silva; Ken-

zinho (neto da Rosa); Lucas (filho do Kos-

tantinos) Pb. Luiz Blumer; Neusa (mãe do 

Pb. Sidney); 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; Maria Nunes; Neide 

Figueiredo: Odila C. Soares e Sarah Emília. 

 

 
CULTO VESPERTINO HOJE ÀS 18h – CEIA DO SENHOR  

 
CATECISMO MAIOR WESTMINSTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Uníssona 1 Samuel 17.23-26 
Hino 4 “Culto à Trindade” 
Oração de Adoração 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura 1 Samuel 17.27-37 
Hino 155 “Castelo Forte” 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra de Deus em     
1 Samuel 17 pelo Rev. Carlos Faria 
SACRAMENTO: CEIA DO SENHOR 
Hino 299 “Renovação” 
ENCERRAMENTO 
Oração Final / Bênção Apostólica / 
Amém Tríplice. 
POSLÚDIO 

 

            Rev. Carlos Roberto de Faria 
 
 

 

 

ESCALAS DE PLANTÃO 

03-09-2017 10-09-2017 

PRESBÍTERO: 
Luiz Blumer 

PRESBÍTERO: 
Sidney 

PIANISTA: 
Silvia Neli 

PIANISTA: 
Vanessa 

DIÁCONOS: 
Marcos 
Wilson 

DIÁCONOS: 
César 
Daniel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hinos Grupo Musical 

 
 
 
 

  
44. Como Cristo exerce o ofício de Sacerdote? 

Cristo exerce o ofício de Sacerdote, oferecendo-

Se a Si mesmo uma vez em sacrifício, sem 

mácula a Deus, para ser a propiciação pelos 

pecados do Seu povo, e fazer contínua interces-

são por esse mesmo povo. Hb 2:17;      Hb 7:25; 

Hb 9:14,28.                            45. Como Cristo 

exerce o ofício de Rei? Cristo exerce o ofício de 

Rei, chamando do mundo um povo para Si, 

dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivel-

mente o governar; concedendo a graça salvadora 

aos Seus eleitos; recompensando sua obediência 

e corrigindo-os em consequência de seus peca-

dos; preservando-os e sustentando-os em todas 

as suas tentações e sofrimentos; restringindo e 

subjugando todos os seus inimigos, e poderosa-

mente ordenando todas as coisas para a Sua 

própria glória e para o bem de Seu povo; e 

também tomando vingança contra os que não 

conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. 

Sl 2:9; Is 55:5; Mt 18:17-18; Mt 25:34-36;           

Mt 28:19-20; Jo 10:16,27;  At 5:31; At 12:17;      

At 18:9-10; Rm 2:7; Rm 14:11; Rm 8:28,35-39;    

I Co 5:4-5; I Co 12:9-10,28; I Co 15:25;                

II Co 12:9-10;   Ef 4:11-12;  I Tm 5:20; Tt 3:10;    

II Ts 1:8; Cl 1:18; Hb 12:6-7; Ap 3:19. 

 

                                                     

ANIVERSARIANTES 
 
28 – Daniel Buoso de Queiroz 
29 – Caio dos Anjos Geroldo 
30 – Maria Aparecida Paula Nunes 
04 – Silvia Geponi Blumer 
07 – Pauline Tereza Kapajeiqui 
10 - Viviane Krentzeenstein Pereira 

 

PARABÉNS CAROS IRMÃOS, DEUS 
OS ABENÇOE! 

 

 
3985-9812 
3972-8841 
2236-9843 
3338-0054 
3858-2228 
2597-4982 

 
 

  

  
  
  
  

 

SE VOCÊ GOSTA DE CANTAR 
VENHA FAZER PARTE DO CORAL 

ENSAIO: SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H30 

 
NÃO ARMAZENE ÓDIO 

 

     Há duas maneiras erradas de se lidar 
com o ódio. A primeira é a explosão da 
ira, quando o indivíduo como um vulcão 
desanda a difamar o próximo. Essa explo-
são começa com a agressão verbal e 
culmina na violência física. Gente des-
temperada transtorna a vida das pessoas 
à sua volta. A segunda maneira errada é 
reter a ira. Essas pessoas não explodem, 
não provocam um escândalo público, 
mantêm as aparências, mas azedam o 
coração e destilam falsidade com os lá-
bios. Há muitas pessoas que vivem uma 
mentira. Os lábios produzem palavras 
macias, mas o coração é duro como uma 
pedra. Os lábios tecem elogios, mas no 
coração trama-se a morte. Há um des-
compasso entre o que se sente e o que se 
fala, um abismo entre a boca e o coração.      
Tanto a explosão da ira como sua reten-
ção são incompatíveis com a vida cristã. A 
solução não é ferir aos outros nem a nós 
mesmos, mas perdoar-nos mutuamente. 
Em vez de escondermos o veneno da 
maldade debaixo da língua, devemos 
abençoar uns aos outros. Só assim des-
frutaremos de uma vida feliz. “O que re-
tém o ódio é de lábios falsos, e o que 
difama é insensato.” Pv 10.18          

 (Cada Dia - Agosto de 2011) 

 

 


