
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 4  Osmar e Terezinha  

Segunda-19h30 3  Daison e Tia Maria 
 2  Ana Lídia   
 1 Edgard e Edna  

Sábado-18h Adolescentes Daniel e Sara   
Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  

 

QUARTAS-FEIRAS – Salão aberto para oração e intercessão 
às 19h30 – Falar com o Sr. Ubiracy ou Soninha. 

 

O Calendário de 2005 da CPV está ficando pronto. Ele vai ajudar a sua interação e 
relacionamentos como desejado, priorizando a sua família, amigos e saúde.  
 
Reflexão: Deus quer andar com você e permear seus projetos, se você o temer e 
achar o conhecimento Dele. Ele se revela e manifesta a sua vontade. Já Satanás na 
sua artimanha diz que não somos vermes, mas deusinhos que pode tudo como filhos 
do Rei. Não somos nada sem Jesus. A autoridade é de Jesus. O convencimento da 
Justiça é pelo Espírito. A liberdade vem da Verdade. A verdade é Jesus.  
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
 

Dia 22 – Luiz Cláudio Alves (Ana Paula) – 3891-8785 
Dia 23 – Dilcimar R. de Mello – 9654-9150 e Priscila Ladeira – 3892-2718 
Dia 24 – Túlio R. de Mello – 3891-2563 e Sebastião G. Filho – 3891-8741 

 
 

ESCALA DE HOJE  - Alimentos não perecíveis  
 

CULTO  

Direção Lúcio Freitas     
Mensagem Pr. Paulo Leal  (Pastor da CPV)    

 

Infantil até 12 anos 
 

 

Eunice – 5 a 12 anos  -  Roberto-Fátima - 0 a 4 anos 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Tekinho e Márcia  
Próximo Domingo, dia 27-Fev: Rosely e Lúcio  
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Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Número  146    –     20 de fevereiro de 2005      
 

UMA IGREJA DE DUAS ASAS 
 
 
 
 
 
 
O Pr Bill Beckham, conta a história de uma igreja de duas asas que podia 
voar por toda a terra e fazer a vontade do Criador. Uma asa era o grande 
grupo e a outra era o grupo pequeno. Conforme a história avança, a 
serpente orgulhosa que não tinha nenhuma asa veio e convenceu a igreja a 
voar apenas com a asa do grupo grande, e não usar mais a asa do grupo 
pequeno. Com isso, a asa do grupo pequeno atrofiou e a igreja não pode 
fazer muito mais do que voar em círculos, e gastou muito do seu tempo no 
chão em sua casa de passarinho. Então, o Criador teve que fazer uma nova 
igreja com duas asas que pudesse voar novamente para cumprir os seus 
planos. Nós cremos tanto na asa do grupo grande (cultos) como na do 
grupo pequeno (núcleos). Nós cremos que o modelo de ministério em 
núcleos é Bíblico e de ministração ou pastoreio, que melhor expressa o 
caráter e a vida de Jesus entre nós e que permite que todos os membros 
sejam servos (e não apenas os líderes), sendo um excelente modelo para 
trabalhar com evangelismo e missões, valorizando os relacionamentos.  
 

QUANDO TODOS FALAREM A MESMA 
LINGUA, JESUS VAI VOLTAR.   

Foi muito agradável ouvir domingo passado da Rosely (ainda novinha em 
núcleos), o testemunho sobre as convicções pela asa do grupo pequeno e 
sobre a responsabilidade do líder de núcleo pelo pastoreio da igreja. Que o 
líder nasce e é treinado pela vivência dentro do núcleo com o seu próprio 
líder. Que o núcleo satisfaz relacionamentos saudáveis e terapêuticos. Que 
o núcleo promove crescimento espiritual e auto-conhecimento para 
melhorar a estima de cada cristão com sua família.  
Ainda não estamos no céu, mas até Jesus voltar, vamos procurar falar a 
mesma linguagem e ter a mesma visão para o Corpo crescer e amadurecer. 
Assim, vamos caminhando como peregrinos para a Cidade Eterna, tendo 
Jesus no controle de todos os sentimentos e relacionamentos. Medite no 
Salmo 131: Ele não buscava coisas grandes e maravilhosas, mas Deus lhe 
deu. Ele buscava o Senhor... Você pode conhecer a Deus na intimidade, 
entrando no Quarto de Escuta todo dia.  

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



LITURGIA DOMINICAL  
Início: 17 horas 

Escola - Treinamento: Das 17 às 18 horas.   
Direto nas salas de aulas, em 16 domingos ou 16 horas de 
março a junho. Serão 3 ou 4 classes à sua escolha:  
1 – Adoração e Louvor – Música – Com Affonso, no Salão.  
2 – Assuntos atuais – Ética, Política – Com Stanley e Ana Lídia.  
3 – Conhecendo Deus e sua vontade, com Daison (terraço).  
4 – ? Doutrinas e História, com Edgard (novos na fé).  

Em fevereiro: classe conjunta. 
Crianças até 12 anos na Escolinha do clube, Voltando 
tranqüilas para o salão até as 18h10, promovendo um 
gostoso ambiente para o Culto de Celebração. Todos os 
serviços e conversas são de louvor a Deus.  
A liturgia começa às 17 horas e pode terminar no núcleo em 
casa no dia seguinte.    
 

Às 18h15  
Continuando a liturgia, com um momento de 
contrição, confissão e adoração pessoal, dentro de 
uma celebração em louvor a Deus.  
Aproveite bem este tempo, orando pelas reuniões de 
núcleos da semana, pelo culto e mensagem.   
 

DOMINGOS DE MANHÃ 
Na pista de corrida da Educação Física da UFV, a partir das 
8h30, o Henrique (Galvin) convida companheiros com a família 
toda, para aproveitar o tempo valorizando os momentos juntos 
com a família em lazer e esportes. O terreno da CPV também 
pode ser usado para este fim. O espaço é da igreja.   
 

T D T N P  
Toda Terça, Dezoito e Trinta No Posto ou nas Pilastras.  
Uma oportunidade semanal para a caminhada da parceria de 
companhia. A partir do posto tip-top ou das pilastras da UFV, 
como você combinar. Fique atento ao correio eletrônico.  

Caminho da CPV: Relacionamentos 
                                                                                        (Primeiro com Deus, porque é Ele quem toma a iniciativa) 

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo  - ���� Note e anote 

Texto:______________________________________________ 
Título:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 

 

PRÓXIMO DOMINGO PELA MANHÃ 
4º domingo de fevereiro: Manhã esportiva no quiosque a 
partir das 8h30. Coordenação: Dc. Lúcio Freitas. Aprendendo a 
fazer discípulos de Jesus com amizades sinceras.  
 

DÍZIMOS  
Contribua com alegria, colocando voluntariamente no 
gasofilácio em qualquer domingo, se não o fez domingo 
passado. 2ºs domingos: Construção e sustento da CPV.  
 

MISSÕES  
Primeiro domingo dia 6 de março. Ore todos os dias e 
escreva ou ligue para os nossos missionários: Kléos e Lúcia 
(núcleo 2), Cácio e Elisângela (n.1), Emeric e Marcy (n.1), 
Wagner e Cláudia (n.3) e João Batista (n.4).  
 

HOMENS DA PROMESSA ou DE PALAVRA  
Uma conversa de homem para homem, entendendo a missão 
integral do cristão. Fale com o Affonso. Próximo sábado, dia 
26, às 15 horas na sede da Funarbe.     
 

VISÃO GLOBAL 
Curso para entender de Missões – Conferência missionária na 
Ig. Batista Nacional. Dias 1 e 2 de abril. R$ 35,00. Inscrição até 
o dia 20-03 para comprar material. Vale a pena este 
investimento.  


