
 

  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, 10 de setembro de 2017                                 BOLETIM DOMINICAL  Nº 37   

 

Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se 
levantam, e os príncipes conspiram contra o SENHOR e contra o seu Ungido, dizendo: 
Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmo 2.1-3 

Todos os anos na semana da Pátria, a nação comemora o Dia da Independência com 

feriado, desfiles cívicos e demonstrações públicas de poder, com as forças armadas se 
apresentando e comunicando à população, através do poder demonstrado, que ela pode se 
sentir segura quanto aos inimigos, sejam eles internos ou externos. Neste dia, as festas nas 
capitais, litoral e interior são comuns, com pessoas se reunindo para comemorar tal 
independência e liberdade, do jugo e da exploração opressora do Colonizador. 

      Se com relação às questões políticas e nacionalistas, o advento da independência pode 
gerar benefícios ao povo, proporcionando liberdade, administração própria, utilização dos 
recursos oriundos da exploração colonizadora, em benefício da própria população, 
proporcionando autodeterminação e reconhecimento internacional, quanto ao aspecto 
espiritual, essa aspiração humana manifesta a disposição pecaminosa do ser humano 
decaído, por uma existência que se caracterizaria pela distância e alienação do seu Criador, 
para viver sob a escravidão prazerosa e condenatória do pecado. 

     O Salmista divinamente inspirado, através desse texto messiânico, o qual apresenta a 
glória de Cristo e o Seu governo eterno sobre os homens, nos instrui acerca da 
pecaminosidade humana e da indisposição dos reis e príncipes, para com o senhorio e 
governo eternos do Messias. Essa realidade ocorre por causa da condição espiritual decaída 
do homem natural, o qual está em permanente conflito com o seu Criador, que é Santo, não 
pode contemplar o mal e julgará todos os homens no grande Dia do Juízo, por causa da 
contínua transgressão das Suas benditas Leis. 

     O anseio de liberdade humana acerca do jugo suave de Cristo, reside justamente nessa 
aparente contradição, que está sempre presente na existência humana após a Queda. O ser 
humano será sempre um escravo, um servo, seja de suas paixões, que conhecemos como 
“carne” ou pecado, as quais o condenam à uma existência de alienação e condenação 
eternas do seu Criador, ou esteja sob o jugo suave, confortador e salvífico de Cristo, o Qual 
veio ao mundo para nos libertar do pecado, e nos conceder real independência de tudo 
aquilo que produz morte, condenação e desespero em nós. Por isso, embora a nossa 
condição humana, mesmo sendo de servos, é infinitamente mais confortável sob o reinado 
de Cristo do que sob o jugo opressor e eternamente condenatório do pecado. 

     Se política e historicamente nós precisamos de liberdade para beneficiarmos as pessoas, 
em termos espirituais, infinitamente melhor é nos colocarmos sob o jugo, o governo e a 
soberania do SENHOR, por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que morreu na 
cruz para nos salvar da eterna escravidão do pecado. 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 Carlos Blumer 

Hino nº 150 – “Salvação Perfeita” (entrega 

de dízimos e ofertas). 

Homenagens e avisos 

Momento de intercessão 

Separação em Classes – Estudo Bíblico 

Retorno das Classes. 

Hino nº 144 – “Segurança e Alegria” 

Oração Final / Bênção Apostólica. 

Superintendência da EBD: Silvianete 

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

 
 

11 13-16h 
ATENDIMENTO DE 

ACUPUNTURA 

11 19:30h CULTO DE ORAÇÃO: Jo 8 

13 19:30H 
CULTO DE ESTUDO BÍBLICO: 

CFW – XXI 

15 19:30h ENSAIO DO CORAL 

23 8h REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO PRCN – IP TUCURUVI 

 

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; 

Kenzinho (neto da Rosa); Lucas (filho do 

Kostantinos) Pb. Luiz Blumer; Neusa (mãe 

do Pb. Sidney); Noemi; 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 AMANHÃ HAVERÁ ACUPUNTURA  

 
CATECISMO MAIOR WESTMINSTER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRELÚDIO 
ADORAÇÃO 
Leitura Uníssona: Lucas 12.22-28 
Hino 28: “Coroação” 
Oração de Adoração 
CONTRIÇÃO 
Leitura Uníssona: Lucas 12.33-34 
Oração de Contrição 
CONSAGRAÇÃO 
Leitura Lucas: 12.29-32 
Cânticos Espirituais 
Consagração de Dízimos e Ofertas 
Oração de Consagração 
EDIFICAÇÃO 
Exposição da Palavra de Deus em     
Lucas 13.1-9 pelo Rev. Carlos Faria 
Hino 132 “Vivificação” 
ENCERRAMENTO 
Oração Final / Bênção Apostólica / 
Amém Tríplice. 
POSLÚDIO 

            Rev. Carlos Roberto de Faria 
 
 

 

ESCALAS DE PLANTÃO 

10-09-2017 17-09-2017 

PRESBÍTERO: 
Sidney  

PRESBÍTERO: 
Antenor 

PIANISTA: 
Vanessa 

PIANISTA: 
Silvia Neli 

DIÁCONOS: 
César 
Daniel 

DIÁCONOS: 
Henrique 
Jefferson 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grupo Musical Hinos 

 
 
 
 

  46. Qual foi o estado de humilhação 

de Cristo? O estado de humilhação de 

Cristo foi aquela baixa condição, na 

qual, por amor de nós, esvaziando-Se 

da Sua glória, Ele tomou para Si a 

forma de servo, em Sua concepção e 

nascimento, em Sua vida, em Sua 

morte, e, depois de Sua morte, até à 

Sua ressurreição. II Co 8:9; Gl 4.4;    

Fp 2:6-8.  

47. Como Cristo se humilhou na sua 

concepção e nascimento? Cristo 

humilhou-Se na Sua concepção e 

nascimento, em ser, desde toda a 

eternidade o Filho de Deus no seio do 

Pai, a Quem aprouve, na plenitude do 

tempo, tornar-Se Filho do homem, 

nascendo de uma mulher de humilde 

posição, com diversas circunstâncias 

de humilhação fora do comum. Lc 2:7; 

I Jo 1:14,18. 

 

                                                     

ANIVERSARIANTES 
 
04 – Silvia Geponi Blumer 
07 – Pauline Tereza Kapajeiqui 
10 - Viviane Krentzeenstein Pereira 
14-Sarah Emília Baptista dos Anjos 

 

PARABÉNS CARAS 
IRMÃS, DEUS AS 

ABENÇOE! 
 

 
3338-0054 
3858-2228 
2597-4982 
3971-3576 

 
 

  

  
  
  
  

 

SE VOCÊ GOSTA DE CANTAR 
VENHA FAZER PARTE DO CORAL 

ENSAIO: SEXTAS-FEIRAS ÀS 19H30 

 
GRATIDÃO 

Para onde quer que eu olhe, vejo 
Sua mão, pelos caminhos que eu 
ando estás na direção. És o Deus 
da minha vida, em quem deposito a 
minha esperança. Meu pensar, meu 
agir, meu caminhar, Tu conheces 
antes mesmo de eu em prática 
colocar, em Ti está a minha 
confiança. Continua SENHOR a 
dirigir os meus passos; dá-me 
forças para prosseguir no que faço, 
em cada momento seja maior a 
minha fé, porque é ela que me 
mantém de pé. Obrigado SENHOR 
pela minha vida, por tudo que já me 
concedeste e pelo que ainda me 
concederá. Obrigado SENHOR 
pelos amigos que me destes, por 
tudo que pude realizar e pelo que o 
amanhã me trará. Agradeço 
SENHOR pela minha vida, pelos 
caminhos, pelas flores e também 
pelos espinhos, afinal, eles fazem 
parte, são eles que nos dão motivos 
para a vitória. Obrigado SENHOR 
por ter escrito desta forma a minha 
história.                         Luiz Blumer. 

 


