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Texto: __________________  
Título: __________________  

------------------------------------------------------------------------------   

 

   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.  
 

 

ESCALA - Próximo DOMINGO 27 - Out 
 

Direção da Mensagem  
Liturgia Tema da semana   

 

CULTO - 18h15  
?  Pr G.Márcio  

 

Cafezinho    
 

  ED 9h – Culto 10h e Junta Panela 12h   

 

Ministério Infantil 
EBD – 18h45  

 

 

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

 

Terças – 6h00 
 

Oração semanal ao amanhecer com o 
Colegiado.   
 

 

Serviço Diaconal 

27 –  Out  

 
 

Recepção e Gasofilácio: – Edgard e Daison       
 

 
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.   

 

 

 

 

BOLETIM VIRTUAL nº 14 – 20 – OUTUBRO - 2013.  
 

 
 

NÚCLEOS OU CÉLULAS? 

         São grupos ou núcleos 
pequenos nas casas, conectados aos cultos.  

Núcleos de pessoas e famílias que desejam 
compartilhar as experiências pessoais de intimidade 
com Deus e ajudar o outro a crescer e seguir a Jesus 
com entusiasmo e gratidão pela vida.  

 Ajuda a trazer o amigo a entender e conhecer a 
Jesus. É estar presente no mundo e fazer diferença na 
vida do outro com mútua prestação de contas, 
submissão e companhia de jugo.  

Serve para aprender e estimular a entrar no 
quarto de escuta para ouvir e ser sondado por Deus 
na sua intimidade.  

Em Viçosa nunca chamamos os grupos de 
células, mas de Núcleos Pequenos de 
Relacionamentos e Evangelização.  

O objetivo é caminhar da Imaturidade para a 
Maturidade e da Maturidade para o Serviço, tomando o 
caráter de Jesus e sendo parecido com Ele.  
 

 
 
 

Ovelha desgarrada vira petisco de lobo. Aprenda 

ter intimidade com 2 pessoas próximas num Núcleo. 



 

QUARTO DE ESCUTA 22-26 - 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 Ef 5. 1-7  
Quarta Ef 5. 8-14 
Quinta Ef 5. 15-21 
Sexta Ef 5. 22-27 
Sábado Ef 5. 28-33 

 

ROTEIRO DA SEMANA – 20 - Out 
 

DISCERNINDO O QUE É AGRADÁVEL A DEUS. (Mens. Fábio)  
Ef 5. 1-21  

 
a – Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos 
Profetas, hoje, Ele nos fala em Jesus. Estando e crendo Nele (Jesus) 
somos herdeiros de todas as coisas sob a orientação e discernimento do 
Espírito Santo que habita nos corações.  
b – Exigir a razão da fé é buscar a consciência conhecendo a intimidade 
relacional de Deus como seu Criador e sustentador da vida através do Seu 
Filho Jesus, que tem o caráter imitável com atitudes perfeitas.   
c – Sujeitar-se uns aos outros ensina o compartilhamento e dependência 
mútua com gratidão e alegria. Aprendemos que servir a Jesus é estar no 
mundo sem ser contaminado por ele. É estar presente no mundo para fazer 
diferença. Não é isolar no meio de crentes ou na igreja ou mosteiro, mas é 
identificar trazendo Luz de Jesus nas trevas. É abrir mão de tudo ouvindo o 
chamado e escolhendo estar com Deus todos os dias no quarto de escuta 
pessoal..        

 
Questões para reflexão e discussão  

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. Ao jovem completo e obediente em tudo, Jesus disse que 
lhe faltava uma coisa para segui-Lo. Mt 19.21. Você já abriu mão de 
tudo para seguir a Jesus? O que ainda falta renunciar?   

 
2. Qual a diferença da religiosidade, com a espiritualidade? 

Seu pensamento e seus atos sempre agradam a Deus? Como você 
tem procurado imitar a Jesus ou ser parecido com Ele? Como minha 
vida pode manifestar Jesus no lazer, no trabalho, em casa, na 
sociedade?  

 
 

No último domingo do mês haverá ED às 9h00, Culto com 
Ceia às 10h00 e Junta Panela-Almoço. Não havendo culto à 
noite no último domingo. Próximo domingo 27 outubro.  
 

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

 
20ª ANIVERSÁRIO DO PZMN 

Culto de celebração pelo aniversário do PZMN dia 26 de outubro 
sábado às 19h30 na CPV. Pregador Pr Cláudio Marra de SP.     
 

   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. 

 

 
GRATIDÃO 

Doar é um compromisso de vida com 
Deus em gratidão pela salvação e escolha 
em Jesus para viver com Ele, seguindo-O 
pra sempre.  

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.”  
 


