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Clique Boletim! Acesse os números anteriores.  
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5. ALÉM DO ENCONTRO DO NÚCLEO, 
ONDE MAIS O LÍDER DEVE ESTAR?  

5.1 – Treinando seu auxiliar.  O treinamento é feito com vida 

na vida.  Deixando o auxiliar participar e dirigir, conversando sobre os 
princípios Bíblicos e relacionando-se mutuamente com avaliação 
constante depois de cada reunião.  

5.2 – Orando: O poder do Espírito nos corações e a presença de 

Jesus nos Núcleos é que vai fazer a diferença. Orar por cada 
membro, pelos convites, pelo preparo e pelo encontro.  

5.3 – Participando. O líder e auxiliar devem estar presentes e 

levar o seu Núcleo aos cultos de celebração, nas caminhadas 
ecológicas, nos encontros de orações, no luar bimestral do quiosque 
e demais atividades que envolvem toda a igreja, para formar 
verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus.  

5.4 – Estudando e preparando. O preparo dá a Deus a 

oportunidade de atuar no seu Núcleo. Faz você pensar nas pessoas, 
visitar, ligar, mandar um e-mail, caminhar e formar dentro do Núcleo 
A CBN – Comunidade de Base do Núcleo de 3 ou 4 pessoas mais 
próximas para compartilhar a fé e caminharem juntas. 

 

 

 

 

BOLETIM  DO    L Í D E R e AUXILIAR  
2º SEMESTRE. 2006 

 
“O líder que lidera, pensa no grupo e nos amigos”. 

 

1. ATIVIDADES GERAIS – 2º sem. da CPV  
1.1 ORAÇÃO: Quarta-Feira, 16h30 e 19h30.  
1.2 No quiosque em mini-vigília e Luar de Oração dia 22-Setembro, 
e no dia 11-Novembro com Ceia.  
1.3 Ceia do Senhor em 26-Agosto (Sab-no salão) e 11-Nov com luar.  
1.4 Caminhada ecológica dias 27-Agosto e 29-Outubro – 9h00.  
1.5 Festa da criança no quiosque dia 8-outubro 8h30.  
1.6 Planejando 2007 em 25-Novembro - retiro.  
Acompanhe o calendário completo na página da CPV.org.br na 
InterNet, mantida pelo Ademir Pinto.  
 

Série Tema Mensagem Mês 

    Amem-se...   

  Valorizando  Aceitem-se...  AGOSTO 

  Relacionamentos Sujeitem-se...   

    Saúdem-se...   

    Não falem mal...   

UNS AOS OUTROS Protegendo Não provoquem...   

  O Corpo  Não mintam... SETEMBRO  

Mutualidade   Perdoem-se...   

Mandamentos    Edifiquem...    

Recíprocos Crescendo  Ensinem...    

  O Corpo  Encorajem... OUTUBRO  

    Aconselhem...    

    Falem c/Salmos...   

    Levem os fardos...   

  Servindo Sejam hospitaleiros...   

  O Corpo  Sejam bondosos... NOVEMBRO 

    Orem...    

 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA - CPV  



2. Na celebração, o líder começa a orar e pensar no seu 
Núcleo. Ele incentiva cada participante a levar um “Salmo” e 
compartilhar o que passa e sente no  coração, para 
envolvimento do grupo.  
 

3. REUNIÃO DO NÚCLEO  

3.1 - ENCONTRO  (aproxim/ 20 minutos).  

É o momento das pessoas para as pessoas.  

Líder: O encontro começa na preparação e oração na sua 
casa. Nas ligações, e-mails e contatos antes da reunião. Nas 
suas orações por cada membro e convidado. Se o Espírito 
não fizer mudança e transformação das pessoas, não será 
você ou o seu núcleo que vai fazer.  
O Quebra-Gelo amolece os corações e abre as portas para a 
atuação do Espírito Santo, se você preparar, orar e entregar 
esta tarefa ao Espírito. Auxiliares podem dirigir e envolver.  
  
3.2 - EXALTAÇÃO  (aproxim/ 20 minutos).  

É o momento das pessoas para Deus.  

Se o Espírito não encontrar o coração das pessoas, não 
adianta cantar, orar e relacionar. O grupo precisa sentir o 
sofrimento do outro e entender as necessidades e orar.  
Use a cadeira da Bênção e a cadeira vazia. Auxiliares podem 
dirigir e envolver-se neste momento também.  
 
3.3 - EDIFICAÇÃO  (aproxim/ 40 minutos).  

É o momento de Deus para as pessoas.  

Escutar Deus. Compartilhar e sentir a presença do Espírito, 
aplicando e vivenciando a mensagem do culto de domingo.  

Neste momento as crianças até 12 anos aprendem em local 
separado, com revezamento dos facilitadores com prévia 
preparação do material infantil.  
Este momento deve ser previamente preparado com oração e 
dirigido pelo Líder.  
 
3.4 - EVANGELIZAÇÃO  (aproxim/ 10 minutos).  

É o momento de Deus, através de nós para os amigos  

(Oikós). Apresentar pelo nome e interceder pelo amigo. 
Orar pela próxima vez que irá conversar com ele.  
No final da reunião é importante tomar um cafezinho e 
conversar muito, desde que o encontro termine em 1,5 hora.  

4. CULTOS DE CELEBRAÇÃO 

DIREÇÃO DA LITURGIA – 2º SEM 2006: 

Na Seqüência: N.6: Dia 6-ago – N.Adol: Dia 13-ago – N.1: Dia 
20-ago – N.2: Dia 27-ago – N.3: Dia 3-set – N.4: Dia 10-set – 
N.5: Dia 17-set – N.6: Dia 24-set – N.adol: Dia 1-out.  

1º DOM. – MISSÕES.   
2º DOM. – DÍZIMOS e OFERTAS p/ CONSTRUÇÃO.   
3º DOM. – ALIMENTOS e MATERAIS NÃO PERECÍVEIS.  
 

Cântico: Espírito do Trino Deus – NC 86  

D                  G      A               D  

Espírito do Trino Deus, opera em nós.  

 D                        G      A             D              G                     D  

Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-

nos, 

               E                       A                               

Transforma-nos, transborda-nos!  

    D                     G       A            D 

Espírito do Trino Deus, opera em nós.  

                                                              G  D 

                                          Amém.  
 


