
 

QUARTO DE ESCUTA 24-28 - 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 1. 1-7    
Quarta Rm 1. 8-14 
Quinta Rm 1. 15-20 
Sexta Rm 1. 21-26 
Sábado Rm 1. 27-32 

 

ROTEIRO DA SEMANA – 22 - Set 
 

ESTRANGEIROS, PASSANDO POR AQUI (Mens. Felipo)  

Rm 1. 1; I Pe 2.9-11    
 

a – Paulo se apresenta aos Romanos e às demais igrejas na sua época como servo, 
servidor. Aquele que está sempre disponível ao outro.  
 

b – Paulo assume de fato e afirma sua convicção e plena consciência do seu 
chamado e escolha por Deus para ser apóstolo, isto é, sacerdote real do Reino de 
Deus inaugurado em Jesus.  
 

c – Paulo propaga o Evangelho como conseqüência natural da sua vida de servo, 
servidor, com o caráter de Jesus nas ações, comportamento, relacionamento e 
decisões. Isto é, de forma integral com a própria vivência, valorizando a vida 
espiritual, emocional, necessidades materiais, relacionais a todos os marginalizados 
e estrangeiros que somos nesta terra até a volta de Jesus, pois é apenas para esta 
finalidade que somos servos do Reino de Deus: Proclamar, anunciar com a vida as 
grandezas e virtudes de Jesus, que nos transportou para a maravilhosa Luz.   
 

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

 

1. Numa escala, qual a sua prioridade de vida? Como tem sido seu 
serviço na família, filhos, amigos, colegas de trabalho, seus vizinhos, o 
estrangeiro?  
 

2. Para que você vem à igreja e ao núcleo? Qual o seu valor e 
importância neste mundo? Qual a finalidade da sua vida aqui na terra? 
Você se sente chamado por Deus para honrá-lo e glorificá-lo em tudo que 
faz?    
 

Mensagem Mensagem Mensagem Mensagem –––– Anote para discutir  Anote para discutir  Anote para discutir  Anote para discutir ---- ���� 
Texto: __________________  

Título: __________________  
___________________________________________________
_________________________________________________  
 
 
 

 

 

 

BOLETIM VIRTUAL nº 11 – 22-SETEMBRO-2013.  
 

 
 

IGREJA TERAPÊUTICA 
É aquela comunidade vivencial e relacional, que cuida da 

missão integral de Deus valorizando a pessoa como essência de 
Deus na promoção, anúncio e proclamação de Jesus com as 
Boas Novas de vida na vida do outro, para curas espirituais e 
emocionais atendendo as necessidades de cada pessoa.  

ISTO SÓ ACONTECE NUM GRUPO PEQUENO. 
Núcleo nas casas com até 5 famílias em geração 

integrada (filhos e pais), encontrando semanalmente para 
aplicar e vivenciar o tema da semana exposto na mensagem de 
domingo, orar e confraternizar.  
 

  Foto:  
Um núcleo reunindo em 2008, na casa do Carlos Dantas, compartilhando uma 
experiência pessoal vivida numa expedição da UFV na Antártida.  
 

NúCLEOS DESTA SEMANA 
 

 
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.   
 

 
 
 



 

ESCALA - Próx DOMINGO, 29 - Set 
 

Direção da Mensagem  
Liturgia Tema da semana   

 

ED – 10h00 e 
CULTO - 18h15  Glauco - Fábio   Pr. Salatiel    

 

Café – Almoço   
 

     Junta Panela após ED às 10h00  

 

Ministério Infantil 
ED – 18h45  

 

 

Sala 1 –  Márcia e Jaqueline   
Sala 2 –  Marília  
Sala 3 –  Priscila  

 

Terças – 6h00 
 

Oração semanal ao amanhecer.   
 

 

Serviço Diaconal 

29 – Setembro  

 
 

Coord. Recepção e Gasofilácio – Daison.    
 

 

 
Experimentando e adaptando nova atividade:  
Todo último domingo do mês haverá ED às 10h00 com Junta 
Panela-Almoço e Culto normal às 18h15.  
 
 
 

   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; Casam. Sérgio e Marília;  
22-set: Silvana (Cláudio);  

23-set: Sr. Ubiracy, Eni Lírio;  
24-set: Luiz Antônio (da Cristina), Affonso Zuin;  
28-set: Casam. Tatão e Neuza;  
29-set: Danielle Alves;  
30-set: Nicole Vitória e Viçosa.  
   
 

 
 
 
 

 

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

 
 

OUTUBRO: MÊS DOS PEQUENINOS 
Na CPV acontece todo ano a Festa da Criança em Outubro para toda a 

comunidade e entorno.   

            
Na Festa da Criança em Outubro, haverá plantio pelas Crianças de árvores 

que dão os Coquinhos da foto.  
Haverá um tempo para preparar as sementes, fazer as mudas e plantar as 

árvores nas divisas do nosso terreno.  
Este trabalho será coordenado pelo Daison, com apoio do Sérgio e outros 

interessados disponíveis.  

Fale com: daisonolzany@gmail.com  (3891-2383).  
 

 

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. 

 

COM GRATIDÃO 
Com Gratidão vale a pena dar. 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 – Saúde Vários irmãos.  
 

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.  

 
 

Toda TERCA às 6h00 da manhã, orando na CPV com o Colegiado.    
 
 

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.”  
 

Ovelha desgarrada vira petisco de lobo. Aprenda 

ter intimidade com 2 pessoas próximas num Núcleo. 


