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   ANIVERSÁRIOS  
(Agradecer)  

 

1-nov: Elias Campos e Valéria; 3-nov: Sarah Alves;  
 

4-nov: Isabela Flores; 6-nov: Pedro Durante;  
7-nov: Cláudio Henrique e Rafinha Duarte;  
8-nov: Maria Helena Brumano;  
9-nov: Hadassa Alves e Casam. Junine e Eliana;  
11-nov: Ana Paula Fernandes e Daniel Vasváry;  
15-nov: Geraldo Márcio; 16-nov: Margareth e Gláucia;  
18-nov: Letícia Souza e Marcey Vasváy;  
19-nov: Gustavo Dergam; 20-nov: Fernando;  
22-nov: Ana Clara Neves; 23-nov-  Marcela Littig;  
28-nov- Júlia César; 29-nov- Néia (Manuel).   

 

ESCALA - Próximo DOMINGO 3 - Nov 
 

Direção da Mensagem  
Liturgia Tema da semana   

 

CULTO  
18h15  ?  Pr Salatiel Olive   

 

Cafezinho    
 

  Daison e Tia Maria    

 

Ministério Infantil 
EBD – 18h45  

 

 

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

 

Terça-Feira 
6h00 

 

Oração semanal ao amanhecer com o 
Colegiado.   
 

 

Serviço Diaconal 

3 – Nov  

 
 

Recepção e Gasofilácio: – Sérgio Adriano        
 

 

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, 19h30– Estudando Apocalipse.   

 

 

 

 

 

BOLETIM VIRTUAL nº 15 – 27 – OUTUBRO - 2013.  
 

 
 

UM CAFÉ COM  
 

          
 
1. O Cafezinho do encerramento faz parte do 

Culto. É um momento importante de confraternização, 
conversas e amizades. Não desperdice este tempo.  

2. O Café depois do Núcleo Pequeno em casa 
também contribui para aplicação do que é aprendido.  

3. Todo 1º domingo do mês tem treinamento. 
Neste mês de Novembro 3 será às 8h30 no Quiosque 
com o tradicional “Junta Café” para estudar Tiago e 
sua aplicação no desenvolvimento comunitário da 
região.  
Falar com a Priscila que coordena esta área.  
Participe com idéias e disposição para se envolver 
com a comunidade nas suas necessidades.  

  

 
 
 

Ovelha desgarrada vira petisco de lobo. Aprenda 

ter intimidade com 2 pessoas próximas num Núcleo. 



 

QUARTO DE ESCUTA 28-out a 2-nov 
 

- 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 Sl 121. 1 - 8   
Quarta Is 49. 1 – 7  
Quinta Is 49. 8 – 15 
Sexta Is 49. 16 – 21 
Sábado Is 49. 22 – 26 

 

ROTEIRO TEMA DA SEMANA – 27 - Out 
 

O MEU SOCORRO VEM DO SENHOR. (Mens. G.Márcio)  
Sl 121  

 
a – O Binóculo aumenta a nitidez e o tamanho do objeto que queremos 
olhar. Na vida também podemos concentrar nosso foco nas dificuldades e 
adversidades sendo facilmente dominados pelas circunstâncias. O inimigo 
tenta desviar focos.   

b – Assim como a morte, as angústias, depressões e opressões são da 
natureza humana modificada pela queda. Mas nós pertencemos ao novo 
Reino instituído por Jesus, que nos permite visualizar a eternidade e olhar 
para o alvo certo com a lente certa, de acordo com a habitação do Espírito, 
pela direção exclusiva Dele.   

c – Deus tem o controle total sobre todas as coisas. Nada que acontece 
pode passar despercebido por Ele. Somos Dele e Ele é nosso guardador 
em todos os momentos fazendo tudo cooperar para o nosso próprio bem. 
Ele nos preserva, nos protege, dá refrigério de dia e cobertor de noite e nos 
faz olhar da forma correta tendo as lentes ajustadas somente Nele. A igreja 
Corpo reunida num núcleo pequeno pode crescer com maior facilidade 
corrigindo as lentes num ambiente terapêutico e de curas, juntando-se no 
grande núcleo semanal.  

 
Questões para reflexão e discussão  

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. O Pecado sem culpa não tem Graça. A compensação do 
descumprimento do contrato ou desobediência é a morte. A Graça é 
maior que a vida. Você reconhece a culpa e que precisa de socorro?  
 

2. O meu olhar para a direção certa, com o sentimento certo, 
com o entendimento e discernimento do Espírito, posso ter completa 
paz, como?  O que posso fazer pra conhecer bem um amigo? O que 
melhor me faz entrar na intimidade e conhecer com profundidade a 
Deus?  
 

 

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

Decorar a nova redação da missão da CPV.  
Lembrar que no último domingo do mês 24-nov:  
ED às 9h00, Culto com Ceia às 10h00 e Junta Panela-Almoço.  
Aproveite bem a tarde e à noite com a sua família.  
 

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

   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: famílias: do Cácio, 
Emeric, Wagner, Eduardo, Angélica, 
Almir, Stanley, Galvin, Sarah, 
Hadassa,  Wiliam Alves, William 
Filgueiras e Junin.  

 
 

NOVA REDAÇÃO DA MISSAO: “A Comunidade Presbiteriana de Viçosa – CPV é 
uma igreja cristã de tradição reformada, intencionalmente relacional, plantadora 
de novas igrejas, atenta à cultura contemporânea e determinada a comunicar a 
vida em Jesus de forma criativa, acolhedora e transformadora, fazendo de cada 
pessoa um Discípulo fiel de Cristo, cumprimento de forma integral a ordem de 

Jesus em Mt 28.18-20.”  
 


