
 

QUARTO DE ESCUTA 20-24 - ago  
 

- 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 I Co 12. 1-6 
Quarta I Co 12. 7-12 
Quinta I Co 12. 13-19 
Sexta I Co 12. 20-25 
Sábado I Co 12. 26-31 

 

ROTEIRO DA SEMANA – 19 - ago 
 

PRESENTE QUE GERA UNIDADE (Mens. Pr. Salatiel) 
 

I Co 12.12-27   
  

a – Às vezes vivemos momentos complexos na vida, difíceis e conturbados 
com histórias bem diferentes no mesmo ambiente. Vivemos entre pessoas 
criadas igualmente por Deus, carregando personalidades distintas, 
sentimentos, carências, limitações, em culturas e línguas, níveis sociais, 
formação e costumes diferentes.  
 

b – Temos um Pai criador que tendo domínio sobre todas as coisas, se 
apaixonou conosco. Ele nos impactou com um grande e perfeito Presente 
que nos torna únicos e capazes de ser parecidos com Jesus: A Graça. Esta 
é melhor que a vida e ainda nos dá a Unidade na Diversidade.  
 

c – O presente de Deus não habita em templos ou casas feitas por mãos 
humanas, mas no coração de cada discípulo de Jesus. Tudo que é bom, 
agradável e perfeito vem desta habitação do Espírito que produz discípulos 
para o crescimento do Reino, através dos que se expõem à prova, servindo 
o outro com o seu Presente, vivendo no Corpo sadio.  
 

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

 
1. Como você tem usado o Presente? Como trilhar o caminho 

maduro com potencialidade? Qual é a sua finalidade de vida?  
 

2. Esconder o talento, o dom, nos torna indisponível. Como 
posso ser uma pessoa equilibrada e totalmente a serviço da família, 
dos filhos e do outro? Os seus amigos precisam de você?  
 

 
 

 

 

 

BOLETIM VIRTUAL nº 6 –  18-AGOSTO-2013.  
 

 
 

CUIDA DO MEIO AMBIENTE PRA MIM  
Na CPV não usamos copos e nem pratos descartáveis.  

O lixo é separado e se usa bem a água e luz.   
Os jardins, as árvores, as acessibilidades, o caminho de oração, 

as ovelhinhas no curral, as cercas, portões e o quiosque são 
conservados e bem cuidados na coordenação do Pb. Sérgio 

Adriano e o seu pai Joaquim como jardineiro.  
Usar bem a natureza e cuidar do meio ambiente é uma 

ordem do Criador ao discípulo de Jesus. 
 

 Ministério do meio ambiente, conservação e 
segurança da CPV coordenado pelo Sérgio Adriano. Fale com: 

sergioadriano1975@bol.com.br  

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

________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ovelha desgarrada vira petisco de lobo. Aprenda 

ter intimidade com 2 pessoas próximas num Núcleo. 



ESCALA Próx DOMINGO, 25 - Ago 
 

Direção da Mensagem  
Liturgia Tema da semana   

 

CELEBRAÇÃO: 

10h00 Fábio  Pr. Geraldo Márcio    
 

Café após o culto  
 

Junta Panela em confraternização.    

 
Ministério Infantil 

EBD – 10h25  
 

 

 

Sala 1 – Eni e Elaine.  
Sala 2 – Marília.  
Sala 3 – Tia Edna.   

 

1º Domingo do mês 
 

8h30: Junta Café com Estudo (Cuidando do 
entorno – Desenvolvimento Comunitário).   
 

 

Serviço Diaconal 
25 – Agosto  

 

Coord. Recepção – Edgard e Daison.    
Coord. Gasofilácio – Edgard.    
 

 

Próximo domingo, 25 – Celebração e Junta Panela às 10h00.   
 

 

   ANIVERSÁRIOS  
(Agradecer)  

  

 
1º-ago: Serginho Reis; 4-ago: Casam Galvin e Dilcimar;  
5-ago: Renata (Pr Salatiel); 6-ago: Ciza; 8-ago: Casam Jorge e Lígia;  
10-ago: Almir Colpany, Débora Zuin; 11-ago: Cândida, Diná Moraes;  
13-ago: Moisés, Roberto; 15-ago: João Vitor;  
18-ago: Gabriel (Geanne), Junin (Osmar);  
 

20-ago: 25 anos Casam Tekinho e Márcia;  
24-ago: Flávio (neto Angélica); 25-ago: Eva Ferreira.  
 

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. 

CONSTRUÇÃO  
Para manutenção da CPV, para a 
construção, para cestas e auxílio 
social ou missões, sua contribuição é 
importante. Participe com gratidão a 
Deus.  

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
1 – Saúde Sr. Ubiracy, Argemiro, 
Terezinha e Dona Lydia. 
 

2 – Revitalização por uma 
comunidade terapêutica, 
missional e relacional, na 
liderança do Pastor Salatiel e 
sua família em 2014. 
 

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

 

PRÓXIMO DOMINGO, 25 – Por ser o último de agosto, o Culto será 
às 10h00, com Ceia e Junta Panela em confraternização.  
 
À noite, no Fernando Sabino da UFV, haverá apresentação do Coral cantando 
Roberto Carlos. Ingressos à venda na UFV.  

 
BIBLIOTECA TEM O QUE VOCÊ QUER LER 

 

Nossa Biblioteca voltou a funcionar. 
Você já pode escolher e tomar seu livro emprestado, 

devolvendo em 7 dias. Temos mais de 500 livros numerados, 
disponíveis e cadastrados. Fale com a Lígia Dergam.  

 
LUAR DE ORAÇÃO 

Fique atento. Orando no caminho de oração na primeira sexta-feira 
do mês, dia 6 de setembro.  

 

 COM O PR. SALATIEL 
De Segunda a Quarta ele está em Viçosa. Toda Quarta-Feira às 
19h30, orando e estudando Apocalipse.  
Seu e-mail: pr.salatiel@yahoo.com.br  
Telefones: 3892-8466 e 8841-4082  

Neste semestre, ele pregará nos 5ºs domingos às 10h00 com 
Ceia e Junta Panela (dias 29-setembro e 29- dezembro) e assumirá 
o pastorado integral a partir de 2014.  
 


