
 

QUARTO DE ESCUTA 10-14 - Set  
 

- 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 Rm 8. 1-8   
Quarta Rm 8. 9-17 
Quinta Rm 8. 18-25 
Sexta Rm 8. 26-33 
Sábado Rm 8. 34-39 

 

ROTEIRO DA SEMANA – 9 - Set 
 

EKKLÉSIA = CHAMADOS PARA FORA (Mens. Pr. G. Márcio) 

Rm 8. 26-30    
 

a – Sendo a Bíblia inerrante, infalível, escrita e inspirada por Deus, ela traz 
vida intensa que nos engravida com a revelação da Verdade preciosa para 
Vida, se houver oração, escuta e aplicação prática na proclamação para 
fazer Jesus presente noutra vida, noutra pessoa e amigo.  
 

b – Sem discipulado e prestação de contas não existe ensino e nem 
proclamação porque somos fracos, frágeis e esquisitos em todos os 
sentidos: física, emocional, espiritual e existencialmente. Carregamos 
mágoas, tristezas e crendices. Crer no poder de Deus é crendice. É preciso 
crer e aceitar o caráter de Deus, sendo parecidos com Jesus.  
 

c – Jesus é o nosso irmão mais velho. O primeiro a ressuscitar. Conhece o 
interior de todos os corações e atua através do Espírito capacitador e 
intercessor, para cumprir o plano maior de Deus de formar novos filhos 
parecidos com o primeiro e mais velho, que O glorifica em tudo que faz.  
 

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

 

1. Qual a pergunta correta a se fazer? Para onde iremos 
ou para quem iremos? Deus está em qual templo? Quem 
rasgou a nota promissória com o total da dívida? Hoje somos 
justos?  
 

2. Deus trabalha com os bons e capazes ou com os 
humildes e simples? Onde se manifesta o Poder? Qual é o 
tempo da justificação? Da santificação? E da glorificação?  
  

 
 

 

 

 

BOLETIM VIRTUAL nº 9 –  8-SETEMBRO-2013.  
 

 
 

CURSO DE PINTURA PARA A REGIÃO 
Na CPV acontece toda semana o curso de pintura em pano  

   Serve para fortalecer as famílias da 
região com uma nova atividade para melhorar a auto-estima e o 

ambiente da casa e até gerar uma nova renda familiar. São 
várias turmas formadas, desde o início deste ministério com a 

Isméria Filgueiras e Cisa com o apoio da secretaria.  
Este serviço é coordenado pela Cisa com o apoio da Secretaria, do 

Fábio, Jaqueline e Aninha Galvão.  
Fale com: secretaria2012cpv@gmail.com  

 

MensagemMensagemMensagemMensagem    –––– A A A Anote para discutirnote para discutirnote para discutirnote para discutir    ---- ���� 
PENSAR e CONSIDERAR: 

Se semanalmente anotar a mensagem no Culto, reler o texto em casa, orar todo dia 
e compartilhar no seu Núcleo com o amigo, você vai aprender a crescer.  

Texto: __________________  
Título: __________________  
________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________  
 

Ovelha desgarrada vira petisco de lobo. Aprenda 

ter intimidade com 2 pessoas próximas num Núcleo. 



ESCALA Próx DOMINGO, 15 - Set 
 

Direção da Mensagem  
Liturgia Tema da semana   

 

CELEBRAÇÃO: 

18h15 Fábio     
 

Café após o culto  
 

    Sheyla e Alvaro  

 
Ministério Infantil 

EBD – 18h45  
 

 

 

Sala 1 –  Eni e Elaine  
Sala 2 –   
Sala 3 –    

 

Terças – 6h00 
 

Oração semanal ao amanhecer.   
 

 

Serviço Diaconal 
15 – Setembro  

 
 

Coord. Recepção e Gasofilácio – Osmar Ribeiro.  
 

 

 
Próximo Domingo dia 15, 8h30 – Junta Café com Estudo em 
Amós, visando o Desenvolvimento Comunitário.   
  
 

   ANIVERSÁRIOS  
(Agradecer)  

 

2-set: Isabela Batista; 4-set: Ludmilla Durante;  
5-set: Casam. Alvaro e Sheyla;  
7-set: Cláudia (Wagner), Casam. Marcy e Emeric;   
9-set: Lisa; 11-set: Dona Angélica; 13-set: Igor;  
18-set: Stanley; 19-set: Casam. Cláudio e Silvana;  
21-set: Júlio Oliveira (Fernanda), Casam. Sérgio e Marília;  
22-set: Silvana (Cláudio); 23-set: Sr. Ubiracy, Eni Lírio;  
24-set: Luiz Antônio (Cristina do Tatão e Neuza), Affonso Zuin;  
28-set: Casam. Tatão e Neuza; 29-set: Danielle Alves;  
30-set: Nicole Vitória e Viçosa.   
 

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. 

 
OFERTAR É GRATIDÃO 

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

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
1 – Sr. Ubiracy pela morte da 
esposa Dona Lydia dia 6; Luiza 
pela morte do seu Pai dia 2.  
 

2 – Pela revitalização da CPV 
como uma comunidade missional 
e terapêutica na liderança do Pr. 
Salatiel e sua família em 2014. 
 

3 – Apoiados que trabalham fora 
de Viçosa, como fazedores de 
tendas e missionários: família do 
Cácio, Emeric, Wagner, Eduardo, 
Angélica, Almir, Stanley, Galvin, 
Wiliam Alves, William Filgueiras e 
Junin.  

 

Estacione sempre de Ré para melhor segurança e otimização do 
espaço. Não parando no calçamento facilita o tráfego das pessoas.   

 
PORQUE IR À IGREJA? 

Toda semana acostumamos ir à igreja, mas pra quê?  
Em qual templo Deus está? Vou para pedir bênção ou ajuda?  

Quem exerce alguma influencia e tem poder sobre centenas 
de pessoas, precisa escutar Deus constantemente.  
Escutar é solitude, contemplação, louvor, adoração, oração e leitura 
da Bíblia de forma meditacional, para tomar cuidado do poder não 
subir na cabeça causando infelicidades.   

Ir à igreja todo domingo, faz relembrar que existe uma pessoa 
mais poderosa e muito mais sábia, motivando a entrar no quarto de 
escuta e reunir num grupo pequeno, tendo amizade com uma 
pessoa mais próxima para prestar contas e ter companhia de jugo.  
 

NA BIBLIOTECA TEM O QUE VOCÊ QUER LER 
Nossa Biblioteca voltou a funcionar. Escolh a e tome um livro 

emprestado, devolvendo em 7 dias. Falar com a Lígia Dergam.  
 

 PR. SALATIEL - 2014 
Seu e-mail: pr.salatiel@yahoo.com.br  
Telefones: 3892-8466 e 8841-4082  
 


