
 

 

 

BOLETIM VIRTUAL nº o1 –  21-JULHO-2013.  
 

 
 
FAMÍLIA DO Pr. SALATIEL   

EM AGOSTO O Pr. SALATIEL MUDARÁ PARA VIÇOSA.  
Sua Esposa, Renata e a filha Rebeca, já estão morando em Viçosa 
desde o mês de março, trabalhando no Depto de Química da UFV.  

Ele continuará pastoreando as 2 igrejas próximas de Betim 
ficando em Viçosa parte da semana. Pregará nos 5ºs domingos às 
10h00 com Ceia e Junta Panela em confraternização (dias 29-
setembro e dia 29-dezembro). Assumirá o pastorado integral a partir 
de 2014, revitalizando a CPV como comunidade terapêutica. 
pr.salatiel@yahoo.com.br (já está na lista de e-mail da CPV).  
 

         

MensagemMensagemMensagemMensagem    –––– Anote para discutir Anote para discutir Anote para discutir Anote para discutir    ---- ����  
Texto: __________________  
Título: __________________  
________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________ 

ESCALA DA SEMANA, 21-Jul 
 

Direção da  Mensagem  
Liturgia Tema:  

 

CELEBRAÇÃO: 

18h15 Fábio Pb. Glauco  
 

Café após o culto  
 

Ana Paula e Luiza  

 
Ministério Infantil 

EBD – 18h40  
 

 

Marília e  
Marisa.  

 

1º Domingo do mês 
 

8h30: Junta Café com Estudo em Amós.   
 

 

1ª Sexta do mês 
 

 

Fogueira no Luar de Oração: Quiosque.  
 

 

Serviço Diaconal 
21-Julho 

 

Coord. Recepção e estacionamento – Osmar  
Coord. Gasofilácio – Osmar  
 

 

(Ganhe tempo chegando às 18h00, para a celebração às 18h15). 
 

 

 

   ANIVERSÁRIOS  
(Agradecer orando no Núcleo)  

  

1º jul: Osmar Ribeiro; 6jul: Casam.  Affonso-Débora; 9jul: Túlio Alves;  
14jul: Cácio Silva; 15jul: Casamento Osmar e Terezinha;  
17jul: Lívya Cristina; 20jul: Joana Moraes;  
 
22jul: Lucas Oliveira; 23jul: Luciana Souza;  
23jul: Pr. Salatiel; 24jul: Paulo Leal;  
30jul: Daison e seu Casam. c/Tia Maria.  
 
 

NúCLEOS 
 

N.1-2 (Segunda) – Edgard, Edna, Lígia (3891-8557). 
N.5-10 (Terça) – Marília, Glauco, Beatriz (3892-2893). 

N.9 (Terça) – Alvaro, Sheyla (3899-4614).  
Quarta-Feira, na CPV – Estudando Apocalipse.   

 

 
 
 

MISSAO: “Somos uma ComUnidade intencionalmente relacional, 
como facilitadora onde Deus está trabalhando, para recuperar toda a 
Sua criação, pela transformação de cada pessoa num Discípulo fiel, 
cumprindo de forma integral a ordem de Jesus em Mt 28.18-20.”  

 
 



 

RECADOS  
Anote a conta da CPV  

para depósito Bancário:  
 CEF-Ag 0584-3, Op 03, cc 

614-0  
 

 BB – Ag 0428-6 – cc 
45.808-2 
CNPJ: 07.248.334/0001-28  

Deixe sempre o recibo no gasofilácio.  
 

DAR É MELHOR!   
Aquele que sabe ofertar com gratidão, 
dar, entregar, sabe também 
administrar como bom mordomo da 
terra. Você pode ofertar para 
Missões, Construção, 
Desenvolvimento comunitário e social 
e para a manutenção geral da CPV.  

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 

1 – Saúde Terezinha; Dona 
Lily, mãe da Katherine; amigo 
do Evandro; Daison; Argemiro 
e Dona Lydia.  
 

2 – Revitalização da nossa 
comunidade, liderança e Pastor 
Salatiel com sua família.  
 

3 – Apoiados de longe e 
enviados pela CPV, como: 
família do Cácio, Emeric, 
Wagner, Eduardo, Angélica, 
Almir, Stanley, Galvin, Wiliam 
Alves, William Filgueiras, 
Osmar Jr e Sarah.  

 

*Vem aí a Festa de “Inverno” dia 10-agosto-16h00. Na CPV Violeira. 
A Celebração 45+10+30 do Ultimato, Interserve e CEM num culto na 
IPV no dia 10-agosto-19h30. Você já está convidado.   
   

 

LUIS MÁRCIO PACHECO  
Estudante de Atuária e Contábeis da UFMG, membro da 

CPV, acaba de ser eleito Presbítero aos 23 anos, pela IP onde 
reside em BH. Presbítero significa ancião, implica maturidade e 
pastoreio. Parabéns ao Luisinho e aos pais Tekinho e Márcia.  
 

DEUS NÃO GOVERNA  
É o que afirmamos quando tentamos fazer tudo, 

desconsiderando Seu governo, sem o relacionamento, amizade com 
Ele, uma vez que o Seu desejo é que trabalhemos com Ele e não 
para Ele. A solitude no quarto de escuta diário é a essência da 
amizade com o Criador que governa o Seu Reino, onde estamos 
inseridos por causa de Jesus, animados pelo Espírito Santo. Esta é a 
essência que gera e mantém o amor e o relacionamento com o 
irmão em comunidade, como Agentes da Missão de Deus.  
http://edgardfalves.blogspot.com.br/2013/07/deus-nao-governa.html   
 

LANÇAMENTO DO ULTIMATO: O Teste da Fé   
 

   
 

 

QUARTO DE ESCUTA  
 

- Procure usar um caderno ou computador para escrever todo dia, respondendo as 2 
perguntas abaixo, escrevendo também a sua oração a sós com Deus:  
 

1 – O que o texto ensina? __________________________________________  
2 – Qual o ensino para minha vida pessoal? ___________________________  
 

Diante do ensino, minha oração é: ________________________________  
 

Terça Lv 8. 1-7 
Quarta Lv 8. 8-16 
Quinta Lv 8. 17-22 
Sexta Lv 8. 23-30 
Sábado Lv 8. 31-36 

 

ROTEIRO DA SEMANA – 15-Jul  
 

Levítico 8. 22-36 e 9.23-24; IPedro 1.16 e 2.9 (Pr. G.Márcio) 
 

a – Levítico significa:” Ele chamou”. Escrito 1.400 aC. Descreve a presença 
de Deus e trata da pureza, sacerdócio e santidade na vida cotidiana. No 
capítulo 8 fala da unção, ordenação de Arão e seus filhos, dando ênfase no 
que é santo e oposto ao comum e secular.  
 

b – O óleo da unção só vai onde tem sangue. Euforia e entusiasmo é 
embriaguez que não enche ninguém. Vida santa é aquela vida cheia do 
Espírito Santo. O Espírito só entra para ungir onde tem santidade de vida. 
Com o Espírito Santo não existe dicotomia ou departamentalização, 
estando no ambiente relacional de trabalho como ministro e missionário ou 
sacerdote, não sendo deste mundo.  
 

c – Ele nos deu o ministério da Reconciliação. Vivemos em júbilo e alegria 
que não tem como se conter pela atuação do Espírito com Amor, Piedade e 
Temor ao Senhor. Jesus nos reconciliou com o Pai e nos tornou santos e 
sacerdotes Nele. O Seu Reino de onde somos é o resultado da Sua Missão 
que é integral.  
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem ouvida domingo?  
 

1. Eu sou santo, porque Jesus é santo. Sou embaixador, 
reconciliador, ministro, carta viva, ovelha pastoreada por Jesus. O que você 
assume que é diante de Deus?  

 

2. Como você têm sido instrumento e ministro de Deus para 
reconciliar o mundo de pecadores? Como é viver lavado e purificado?  
 
 
 
 

 
 

Ovelha desgarrada vira petisco de lobo. Aprenda 

ter intimidade com 2 pessoas próximas num Núcleo. 

Um Livro excelente para fortalecer a sua visão 
missionária. Compre o seu: R$ 33,20: 
http://www.ultimato.com.br/loja/produtos/o-teste-da-fe 


