
Mensagem Mensagem Mensagem Mensagem –––– Anote para discutir  Anote para discutir  Anote para discutir  Anote para discutir ---- ���� 
Texto: __________________  
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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, 20 - Out 
 

Direção da Mensagem  
Liturgia Tema da semana   

 

CULTO - 18h15  
?  ?    

 

Cafezinho    
 

  Dani e Kalebe  

 

Ministério Infantil 
EBD – 18h45  

 

 

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

 

Terças – 6h00 
 

Oração semanal ao amanhecer com o 
Colegiado.   
 

 

Serviço Diaconal 

20 –  Out  

 
 

Recepção: – Serginho  
Gasofilácio: – Sérgio Adriano      
 

 

 

   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.  
 

 
 

 

 

 

BOLETIM VIRTUAL nº 13 – 13 – OUTUBRO - 2013.  
 

 
 

 

IGREJA: POR QUE ME IMPORTAR? 
 
Este livro escrito pelo Phillip Yancey foi o 1º estudado 

bem no início, naqueles encontros de oração no salão da Rua 
Jequeri. Hoje temos oração semanal do Colegiado com o Pastor 
Salatiel, aberto a todos, toda Terça às 6h00 da manhã.  

 
Sendo presbiterianos, reformados e históricos, somos 

uma igreja de presbíteros pastores (docentes e regentes), que 
respondem diante de Deus pela essência da espiritualidade 
centrada em Jesus que leva à ação social, evangelismo, ensino 
e prática da Palavra em relacionamentos maduros.  

 
A partir de fevereiro-2014 retornaremos a ED para 

iniciantes, discipulado e Treinamento de Líderes para os 
Núcleos (EBT).  

 
Agora em fase de teste e contextualização para a nossa 

realidade regional, está funcionando a “ED-Experimental” nos 
últimos domingos de cada mês (Set, Out, Nov, Dez e Jan).  

 
Em Outubro 27 (último domingo), irá funcionar a ED às 

9h00, seguida do Culto com Ceia às 10h00, depois o almoço em 
Junta Panela, não tendo neste domingo, o culto da noite, 
estando todos livres pra relacionar com os amigos. Será tudo 
pela manhã. Fique atento.   
 
 
 
 

 
 
 
 

Ovelha desgarrada vira petisco de lobo. Aprenda 

ter intimidade com 2 pessoas próximas num Núcleo. 



 

 

QUARTO DE ESCUTA 15-19 - 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. 31-42  
Quarta Lc  10. 1-10 
Quinta Lc 10. 11-20 
Sexta Lc 10. 21-30 
Sábado Sl 19. 1-14  

 

ROTEIRO DA SEMANA – 13 - Out 
 

PRIORIZAR O TEMPO E NÃO BAGUNÇAR A VIDA.  
(Mens. Pr Salatiel) - Lc 10. 38-42 e Sl 19.7-11  

a – O objetivo de vida, família, foco, missão e o desejo de Deus aos 
seus filhos quando criados, foi para possuírem a Sua honra e glória 
estando sempre na sua companhia e comunhão, reconhecendo o 
caráter e amizade Dele. 

b – A queda adâmica bagunçou o coração e o interior 
desorganizando o caminho de justiça, equilíbrio, trabalho, sustento, 
foco e a priorização adequada do tempo.   

c – Jesus, o segundo Adão, instala o Reino num mundo em 
completa desordem interior, convidando e propondo a sua 
reorganização e adequação através da solitude, contemplação, 
intimidade relacional, leitura, oração, quarto de escuta e adoração 
formando um novo Corpo: a igreja discípula fiel. Pela atuação direta 
do Espírito Santo no coração, será gostoso, leve, alegre e saudável: 
1: Ler e meditar na Palavra para ganhar a consciência de Deus; 2: 
Orar dialogando pelo equilíbrio e mudança primeiro no meu coração; 
3: Mentorear o crescimento e maturidade espiritual pelo 
compartilhamento e apoio de confiança no irmão.        

 
Questões para reflexão e discussão  

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 
1. Maria escolheu a boa parte v.42. Que boa parte seria esta? 

Esta parte boa pode ser retirada quando estamos noutra atividade 
dita secular ou no trabalho de casa?  

2. Você tem 24 horas para gastar. Avalie o seu tempo diário 
com Deus na meditação da Palavra. Quais são as suas escolhas e 
prioridade de cada dia? Como você tem vivido no seu dia-a-dia? O 
ativismo gera stress e depressão, como evitar equilibrando este 
caminhar?  

Experimentando e testando reativar a ED: 
Todo último domingo do mês haverá ED às 10h00 com 

Junta Panela-Almoço e o Culto normal às 18h15. Exceto 
neste mês de Outubro 27 que tudo será apenas de manhã, com 
o Culto às 10h00 e ED às 9h00. .  
 

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

 

        13ª FESTA DA CRIANÇA 
Foi uma benção. Leve, alegre e participativa com mais de 50 
crianças. Sábado 12.    
 

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.  
  

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.”  
 


