
 

QUARTO DE ESCUTA 8-12 - Out  
 

- 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 Lc 10. 38-42    
Quarta Lc 10. 25-37 
Quinta Lc 11. 1-4  
Sexta Lc 11. 5-11  
Sábado Ec 3. 1-8  

 

ROTEIRO DA SEMANA – 6 - Out 
 

Colocando Ordem em seu mundo interior – Resgatando seu 
tempo com Deus. (Mens. Salatiel- 30-9) 

Lc. 10. 38-42 
a – Vivemos em uma cultura onde a quantidade e intensidade das demandas que 
envolvem nossas vidas tem nos conduzido a sentimentos crônicos de preocupação, 
angustia e ansiedade, causando desordem em nosso mundo interior.  
b – Maria só tem oportunidade de se assentar nos pés de Jesus por que Marta 
convida a Jesus. Toda Maria necessita de uma Marta. Maria escolhe a melhor parte, 
mas Marta faz o serviço “diaconia” em adoração.  
c – Marta estava ocupada com muito serviço. O serviço estava drenando Marta a 
ponto dela não perceber que o Deus criador estava sentado em sua sala de estar. 
Marta estava preocupada com muitas coisas. A ansiedade gerada pela preocupação 
tira a sensibilidade de Marta e ela não percebe o que Jesus está fazendo em sua 
casa. Marta estava inquieta com muitas coisas e não conseguia ver o mover de 
Deus em sua vida. Jesus termina o dialogo convidando Marta a voltar sua atenção 
para a ação de Deus em sua vida, colocando ordem em seu mundo interior e 
resgatando o que realmente importava: o tempo com Deus. Marta não deveria 
deixar de ser Marta, mas deveria integrar a boa parte de se assentar aos pés de 
Jesus.  
 

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

1. É possível desenvolver e manter a ordem em nosso mundo 
interior? É possível viver em paz neste mundo multitarefas? É possível ter 
ordem em nosso mundo interior mesmo com ações exteriores nos afligindo?  

2. Você tem consciência que Deus está presente 24 h na sua vida? 
Como Deus tem interferindo em sua agenda diária? Você tem tempo 
exclusivo com Deus? Quanto tempo você gasta na presença de Jesus?  

Roteiro: Salatiel. 

Mensagem Mensagem Mensagem Mensagem –––– Anote para d Anote para d Anote para d Anote para discutir iscutir iscutir iscutir ---- ���� 
Texto: __________________  
Título: __________________  

________________________________________________________
____________________________________________  

 

 

 

BOLETIM VIRTUAL nº 12 – 06 – OUTUBRO - 2013.  
 

 

         13ª FESTA DA CRIANÇA 
Será para nossos filhos e mais UM convidado.  
Próximo Sábado dia 12 de outubro às 9h00.   
 

CINEMA – FILME DEBATE       
Em Novembro, o Ministério de Desenvolvimento 

Comunitário promoverá um filme debate para a comunidade.  
A Priscila pede sugestões e apoio na organização.  
Várias sugestões e projetos surgiram, desde a primeira 

tarde de tempestade de idéias no ano passado, como pintura, 
robótica para adolescentes, cursos, seminários, atendimento 
saúde, pilates, terceira idade, preparo Enem, música, teatro e 
outras atividades.  

Todo Primeiro Domingo do mês, o grupo se reúne num 
café da manhã às 8h30 para estudar, orar e organizar as 
sugestões para a interação com a região.  

Neste último domingo dia 6 (1º de outubro), tivemos um 
saudável café e discussão. Você está convidado a participar e 
se envolver com os valores do Reino de Deus.  

   

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, 13 - Out 
 

Direção da Mensagem  
Liturgia Tema da semana   

 

CULTO - 18h15  
Glauco - Fábio   Pr. G Marcio    

 

Cafezinho    
 

  Geanne e Glauco  

 

Ministério Infantil 
EBD – 18h45  

 

 

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

 

Terças – 6h00 
 

Oração semanal ao amanhecer com o 
Colegiado.   
 

 

Serviço Diaconal 

13 –  Out  

 
 

Recepção e Gasofilácio – G.Marcio e Cláudio.     
 

 

 
Experimentando e adaptando nova atividade:  
Todo último domingo do mês haverá EBD às 10h00 com 

Junta Panela-Almoço e o Culto normal às 18h15.  
 
 
 

   ANIVERSÁRIOS  
(Agradecer)  

 

 
1-out: Sara Rezende; 6-out: Gabriel Freitas;  
8-out: Emeric, Neuza, Rafael Pádula, Alecssander;  
9-out: Flávia Cândido; 11-out: Joaquim Carvalho;  
 

16-out: Hilário; 18-out: TiEdna; 20-out: Laura Beatriz, Adriana 
do Adélio; 21-out: Fernanda; 22-out: João Pedro (Helena), 
Pedro (Stanley); 24-out: Luis Filipe, Casam do Kadu e 
Edilaine;  25-out: Naoni; 28-out: Ricardo (Eva);  
30-out: Kléos César; 31-out: Casam do Kalebe e Dani.  
   
 

 
 
 
 

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

iGREJA TERAPÊUTICA 
ISTO 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. 
 

  
 

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. 


