
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Eunice e Renata  

Segunda-19h30 4  Eva e Ricardo 
 2  Lígia e Jorge  
 1 Beatriz e Almir   

Terça – 18h30 3  Rosely e Lúcio 
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, Soninha ou Sr. Edson.  

 
Planeje jejuar com toda a família nas quartas-feiras de 8 às 
20 horas, orando pela conversão do seu Oikós e outras 

necessidades particulares (oikós = seu amigo mais próximo – no 
próximo boletim você vai saber o que é oikós).  

 
 
 

Multiplicando para crescer: Tivemos a grata satisfação de 
organizar mais um núcleo no domingo passado, formando o núcleo 
5. Convide seu amigo e pense na futura multiplicação do seu núcleo, 
fazendo discípulos de Jesus, com o seu exemplo de vida.  
Núcleo 5 – Eunice, Ademir, Cida, Sílvio, Eliane, Ubiracy, Lydia, Adão 
e Carminha. Aberto a outros que desejarem entrar.  
 
 
 
 

� ANIVERSARIANTE da semana    
 

   
Dia 13 – Fernando Baêta 

 
 

ESCALAS – Hoje: Missões 
 

CULTO  

Direção Lúcio & Rosely  
Mensagem Affonso Zuin      

Próximo domingo Daison  (Dízimos)    
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a  -  Débora e Ana Paula - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Jussara e Wiliam  
Próximo Domingo – Lígia e Jorge   

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  148     –     06  de março de 2005 
 

 
 
 
 
 
 

 

FALSA INTIMIDADE  
NO QUARTO DE ESCUTA 

 
“A intimidade é perigosa. É conhecer 
e ser conhecido profundamente. A 
familiaridade superficial pode criar 
ilusão de intimidade. O que 
desejamos é intimidade, mas tudo o 
que se obtém mais facilmente é 
familiaridade. A intimidade não pode 
ocorrer sem o respeito. Precisamos 
ver mais do que a aparência física. 
Ouvir mais do que o som de uma voz 
ou palavras enunciadas. A intimidade 
envolve um conhecimento real”. John 
White, no livro: Ousadia na Oração.  
 
A intimidade com Deus no Quarto de 
Escuta acaba com as máscaras 
(falsidade e orgulho), cura depressão, 
stress, aumenta a auto-estima e a 
dependência de Deus. Ela favorece e 
ensina a confissão de pecados uns 
aos outros no núcleo. Ela fabrica Paz 
e nos torna vencedor em Jesus. 
Quem não quer aprender entrar no 
Quarto de Escuta? A classe da ED, 
Conhecendo Deus, vai ajudar nisto.     

 

 
 

 

Pastor e presidente do 
Conselho:  

Paulo Leal  
Tel – 3892-5665  
e-mail – pleal@ufv.br  
Cel – 9616-6169 
 

Diáconos e Presbíteros:  

Affonso, Cláudio, Daison, 
Edgard, Edson, Lúcio, 
Osmar, Sílvio, Stanley e 
Wiliam.  
 

Tesoureira:  

Dilcimar R. de Mello  
 
Conta Bancária:  

CEF -  Ag. 0584-3  
Conta 614-0  
Oper. 03 
 

Estagiária (Min. Infantil):  

Priscila Daniele Ladeira  
 

Comissão Exame de Contas: 

Relator: Luis Otávio. 
Efetivos: Ana Paula e Lúcia 
Suplentes: Ademir e Alan.  
 

www.cem.org.br/ipv/cpv  
correio-e: edgard@ufv.br  
 

Boletins – Acesse todos os 
números na página da CPV na 
internet..   
 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



 

17 às 18 Horas  
Em 16 domingos ou 16 horas de aulas de março a junho.  
Classes à sua escolha:  
1 – Adoração e Louvor – Música – Com Affonso, no Salão.  
2 – Assuntos atuais – Cidadania (adolescentes) – Com Stanley 
e Ana Lídia, na Escolinha.  
3 – Conhecendo Deus e sua vontade, com Daison (no terraço).  
4 – Doutrinas-História, com Edgard (novos na fé – no terraço).  
Crianças até 12 anos direto na Escolinha do clube, Voltando 
tranqüilas para o salão até as 18h10, para continuar a 
liturgia.   
 

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

PRÓXIMO DOMINGO DIA 13 
Reconsagração de vida com alegria e gratidão pela salvação em 
Jesus. Uma oportunidade de manifestarmos diante do Senhor, 
nossa confiança Nele, entregando nossos dízimos e ofertas 
para o sustento da igreja e construção. Acostume a pegar seu 
envelope, conferir o recibo, levar pra casa e trazer depois de 
orar com a família sobre a sua contribuição mensal. 
Hoje estamos recolhendo ofertas para missões. 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).  
 

T D T N P  
Terça, Dezoito e Trinta No Posto ou nas Pilastras.  
Formando a parceria de companhia. Duplas ou casais trocando 
suas experiências de liderança para pastoreio mútuo. Fique 
atento ao correio eletrônico e combine a sua dupla.  

CALENDÁRIOS de 2005 
Faça um bom uso do calendário. Leia todo o seu conteúdo e deixe-o em 
lugar de fácil acesso e visão. Vamos distribuir de 3 em 3 meses uma lista 
telefônica atualizada para quem precisar.  
 
 

HOMENS DA PROMESSA ou DE PALAVRA  
Reunimos na última sexta-feira no quiosque. Foi um bom início e uma ótima 
oportunidade de crescimento e amizade.  

 
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. Converse com o 
Tekinho ou Lúcio.  
 

Pr. EDIVAL (filho D. Joana)  
Provavelmente ele tem uma disfunção renal e pode precisar de um 
transplante de rins e deverá fazer hemodiálise. Agradeço as orações que os 
irmãos tem feito pelo meu irmão. Edna. (Ele é pastor de umas das igrejas 
presbiterianas de Caruaru-PE).  
 
 
 

36 anos de dedicação – Dona Angélica comemorou, com festa  
no seu núcleo (3) na última segunda, o aniversário de trabalho 
na UFV e Aspuv, como secretária executiva. Parabéns.   
 
 

CONGRESSO EM CURITIBA – igrejas em células dias 10 a 12 de março.   
 

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

_________________________________________________________________ 
 

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

Texto:______________________________________________ 
Título:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________  


