
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Eunice e Renata  

Segunda-19h30 4  Lúcia e Chiquinho 
 2  Ana Paula e Luiz  
 1 Solange e Baêta   

Terça – 18h30 3  Tia Maria e Daison 
Sábado-18h Adolescentes Elaine e Luis Márcio   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 

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

 

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

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. 
 
 

 

C O N V I T E: 
Próximo Sábado dia 26, na IP do Vale do Sol.  
Culto de gratidão pelos 15 anos da Marcela,  

filha do Geraldo Márcio.  
 
 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
 

Dia 20, Hoje – Danielli de Oliveira e Lúcia Lenz César (Inglaterra) 
Dia 21 – Anne Garcia, Daniela Júlio e Kalebe Alves  
Dia 22 – Casam. Wiliam e Jussara  
Dia 23 – Amanda Ladeira  

 

ESCALAS – Hoje: Alimentos 
 

CULTO  

Direção Affonso  
Mensagem Pr. Paulo Leal       

Próximo domingo Elíbia e Tinoco (Agua Viva)     
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a  -  Stanley e Cínthia - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Ana Lídia  
Próximo Domingo – Lúcia e Chiquinho 

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  150     –     20  de março de 2005 
 

 
 
 
 
 
Você não consegue  
voar com uma asa só.  

__________________________________ 
 

O fuzuê  
d´O Código Da Vinci 

Revista Ultimato 293 pg 22: Não dou tanto crédito 
assim. Dan Brown não é um historiador; 
nem sequer é um grande artista. Apenas 
produz romances de suspenses 
populares. Seu trabalho é similar ao de 
escritores medianos. Não creio que um 
romance policial de segunda categoria 
consiga derrubar os pilares do 
cristianismo. Espero que todos leiam o 
livro e que se entretenham com o enredo 
envolvente, descobrindo assim os 
prazeres da ficção. O Código da Vinci não 
é uma grande obra literária, mas pelo 
menos é um romance, e a maioria não 
consegue ler apenas pelo prazer de ler. 
Como cristãos, precisamos aprender a 
conviver com o imaginário, com o 
figurativo, até para melhor entender as 
parábolas de Jesus e a poesia do Antigo 
Testamento. É fundamental saber separar 
realidade de ficção, mas a boa ficção 
pode nos ensinar muito sobre a real 
natureza da verdade. Tão deletério 
quanto transformar história em mito é a 
propensão que temos de literalizar o 
fantástico.  

 

 

 
 

 

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 



CRIANÇAS JÁ SÃO UMA 
REALIDADE “PRESENTE”   

 O ministério infantil quer trabalhar e envolver os pais na 
educação cristã para conversão dos filhos, HOJE. Não pensando 
estar formando o futuro da igreja, mas trabalhando com a vida 
da criança como membros e envolvidos na igreja de hoje.   
 A revista dos pais faz parte do processo, com a revista 
do aluno e a revista do núcleo. São 3 repetições básicas para 
gravar o princípio cristão na memória do filho para a vida toda. 
Não apenas o conhecimento da história Bíblica, geografia ou 
outro detalhe, mas um ensino para a Vida.  
 O mesmo princípio ensinado na ED é repetido em casa 
com os pais de forma simples, lúdica e é reafirmado de outra 
maneira no Núcleo. Valorize este investimento da CPV e 
envolva-se neste compromisso. Você não vai se arrepender.   
 Também as nossas crianças podem ser educadas a se 
comportarem na classe, no culto e no núcleo de forma singular 
e respeitosa antes de saírem de casa. Isto poderá influenciar o 
comportamento das demais crianças que não tem pais na 
igreja. Serão crianças edificando crianças. Acabamos 
sendo pais de outros filhos junto com os nossos filhos. Não 
vamos perder de vista esta realidade da CPV, treinando os 
nossos filhos para treinar os outros (em casa).  
 
Pais: Cooperem e envolvam com os seus filhos e com os 
amigos dos seus filhos. Ore por eles e com eles. Influencie com 
autoridade. Com a autoridade do Senhor. Use a vara sempre 
que for preciso. Não brinque de ser pai ou mãe. Os dois podem 
estar sempre juntos na mesma função como “jejuzinhos” 
(santos em Jesus) e educadores cristãos que somos.   
 

DINHEIRO (Cuidado. Ele pode ser um deus) 

O gazofilácio continua aberto a qualquer momento para receber 
sua oferta e dízimo. Se você ainda não conseguiu trazer no dia 
certo, traga. Mas faça com liberalidade, liberdade e alegria no 
Senhor, orando antes de entregar. Acostume a pegar seu 
envelope e conferir o registro, levando pra casa.  

O QUE FAZER COM O SEU OIKÓS?  
1 – Apresente seu amigo pelo nome a Jesus todos os dias e se 
quiser compartilhe no núcleo (no momento do último E).  
2 – Resista os impecilhos que tenta reter a vida da pessoa, 
para tirar a liberdade de aceitar a Jesus.  
3 – Ore 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 – Ore por circunstâncias e necessidades de Jesus através de 
você na vida do amigo (oportunidades).  
5 – Ore para que o caráter e a natureza de Jesus sejam 
formados no seu amigo, como foi em você, discipulando-o.  

 

CALENDÁRIOS de 2005 
ERRATA: Aniversário da Cinthia do Stanley, é no dia 12-ABRIL e não 12-
maio como saiu. Confira os dados e qualquer observação fale com o Edgard. 
Apanhe o seu com o Sr. Edson na entrada. Deixe-o em lugar de fácil acesso.  

 

CURSO PARA ENTENDER DE MISSÕES 
Visão global. 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.  
 

Núcleos com 7 pessoas é muito melhor: Um núcleo com 7 pessoas é 
mais relacional, tem mais amizade e intimidade, tem mais espaço para 
novos amigos entrarem, cabe em qualquer casa, acontece mais extra-
núcleo ou junta panelas, fortifica a comunhão. Conheça os 5 ciclos vitais 
de um núcleo. Avalie e participe num núcleo de geração integrada.  

 
 

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

_________________________________________________________________ 
 

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

Texto:______________________________________________ 
Título:______________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________  


