
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Eunice e Renata  

Segunda-19h30 4  Eva e Ricardo 

 2  Soninha e Cláudio  

 1 Dilcimar e Galvin   
Terça – 18h30 3  Débora e Affonso 
Sábado-18h Adolescentes Daniel e Sara   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 

Sugestão: jejuar com toda a família nas quartas-feiras das 8 
às 20 horas, orando pela conversão do oikós e pelo núcleo.  

 

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

IDEAL de 7 pessoas, para poder crescer com amigos: Um 
núcleo com 7 pessoas é mais relacional, tem mais intimidade, tem 
mais espaço para novos amigos entrarem, cabe em qualquer casa, 
acontece mais extra-núcleo ou junta panela, fortifica a comunhão.  
 
 

 

C O N V I T E: 
Próxima sexta feira, 18, às 20h00 no Quiosque.  

Luar de Oração – Coord Pr. Paulo Leal.  
(c/chimarrão) 

 
 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
 

Dia 13 – Baêta;     Dia 14 – Luis Márcio e Casam. Almir e Beatriz;  
Dia 15 – Edna de Cássia;  
Dia 20 – Danielli de Oliveira e Lúcia Lenz César (Inglaterra).   

 
 

ESCALAS – Hoje: Dízimos 
 

CULTO  

Direção Lúcio & Rosely  
Mensagem Daison      

Próximo domingo Pr. Paulo (Alimentos)    
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a  -  Elaine e Priscila - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Jorge e Lígia  
Próximo Domingo – Ana Lídia 

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  149     –     13  de março de 2005 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 
 

OIKÓS  
O QUE FAZEMOS PARA 
ALCANÇAR OUTROS? 

 
Original grego: A palavra oikós se 

refere ao nosso grupo de 
relacionamentos “primários”. 

Normalmente é traduzida por casa. 
Mas não se refere somente a família. 

Cada um de nós tem um “grupo 
primário” de amigos. São pessoas 

com as quais conversamos, 
compartilhamos e mantemos contato 
de pelo menos uma hora por semana.  
Conhecemos em média 200 pessoas 
pelo nome, e temos relacionamentos 
com uma média de 10 pessoas. Mas 
carecemos de ter 1, 2 ou 3 pessoas 

mais próximas e com intimidade.  
Podemos desenvolver 1 novo 

relacionamento de oikós a cada 6 
meses. A vida é constituída por 

intermináveis correntes de oikós, a 
partir da família. Somos fazedores de 

Paz, conforme Lc 10.5-6.  
O que você tem tem feito por Jesus?  

 

 

 
 

 

Pastor:  

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 
CNPJ: 07.248.334/0001-28 
 

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 



APENAS 1 HORA  
Das 17 às 18 horas. Em 16 domingos ou 16 horas de aulas de 
março a junho.  Aproveite o tempo de treinamento, que é 
muito curto, participe de uma das classes:  
 
1 – Adoração e Louvor – Liturgia – 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, num momento alegre, de 
contrição, confissão e adoração pessoal, dentro de 
uma celebração em louvor a Deus.  
Gaste este tempo para orar pela reuniões de núcleos 
da semana, pelo culto e mensagem.    
 
 

PRÓXIMO domingo DIA 20 
Prepare durante a semana e traga alimentos não perecíveis 
para compor a cesta de doações a quem precisar. Fale com os 
diáconos. Isto acontece sempre nos 3ºs domingos.  
 
Hoje estamos entregando nossos dízimos e ofertas para 
construção. Como acontece todo 2º domingo, trazemos 
voluntária e livremente com alegria, numa demonstração da 
nossa gratidão por Jesus, pelo valor que tem a sua intimidade 
no Quarto de Escuta para a nossa vida, família e trabalho.   
 
Domingo Passado recolhemos as ofertas para os nossos 
missionários. Foram enviadas para ajudar na cirurgia da Nicole 
do Wagner e Cláudia em Campo Grande-MS.  

COMO ORAR PELO SEU OIKÓS?  
1 – Apresentar o amigo pelo nome a Jesus todos os dias e se 
quiser, compartilhar no núcleo (no momento do último E).  
2 – Resistir aos poderes que tenta reter a vida da pessoa, para 
tirar a liberdade de aceitar a Jesus.  
3 – Orar para que o Espírito leve a pessoa a Jesus e convença-
a do Pecado (Adâmico), da Justiça (Salvação) e do Juízo final 
(Volta de Jesus para nos levar para a eternidade).  
4 – Orar por circunstâncias e necessidades de Jesus através de 
você na vida do amigo (oportunidades).  
5 – Orar para que o caráter e a natureza de Jesus sejam  
formados no seu amigo, como foi em você, discipulando-o.  

 
CALENDÁRIOS de 2005 

Receba, leia e use bem o calendário. Participe de todas as atividades 
listadas. Deixe-o em lugar de fácil acesso e visão.  
Haverá uma lista telefônica geral que será atualizada trimestralmente para 
quem precisar.  
 

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.  
 

 
 

Q D T N P – Caminhando (andando)  
Quinta, 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 e combine a sua dupla de caminhada. 

 
 

ESTATÍSTICA (para registro e memória) 
Presenças 16-01 23-01 30-01 06-02 13-02 20-02 27-02 06-03 

Adultos 48 47 83 52 81 66 78 67 
Crianças 22 25 29 13 30 22 27 31 
Total 70 72 112 65 111 88 105 98 

 
Caminho da CPV: Relacionamentos 

                                                                             (Primeiro com Deus, porque é Ele quem toma a iniciativa) 
_________________________________________________________________ 

 

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

Texto:______________________________________________ 
Título:______________________________________________ 

Você sentiu falta do espaço para anotar o sermão?  


