
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  D. Lydia e Ubiracy  

Segunda-19h30 4  Terezinha e Osmar 

 2  Fátima e Roberto  

 1 Beatriz e Almir 
Terça – 18h30 3  Angélica 
Sábado-18h Adolescentes Hugo   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 

Sugestão para os Líderes e auxiliares de núcleos - jejuar com toda a família nas 
quartas-feiras das 8 às 20 horas, orando pelo seu núcleo e pela conversão do oikós.  
 

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

Parceria de companhia  - Q D T N P   
QUINTA, Dezoito e Trinta No Posto. Formando a parceria de 

companhia. Duplas para trocar experiências e pastoreio mútuo. Fique 
atento e combine a sua dupla de caminhada. 

 
 

 

C O N V I T E: 
Próximo Domingo dia 3 às 8h30 da manhã.  

Caminhada Ecológica saindo da CPV.  
Coordenação: Galvin, Lúcio e Paulo.  

Almoço no quiosque – 11horas.  
 
 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
 

Dia 28 – Almir Júnior 
Dia 30 – Alice Baêta  

 

ESCALAS – Hoje: Projeto Água Viva 
 

CULTO  

Direção Elíbia  
Mensagem Tinoco       

Próximo domingo Rosely – Missões     
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a  -  Diná e Sara - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Lúcia e Chiquinho  
Próximo Domingo – Soninha e Cláudio 

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  151     –     27  de março de 2005 
 

 
 
 
 
 
Você não consegue  
voar com uma asa só.  

__________________________________ 

 
Líderes multiplicadores 

 
São os que oram mais, os mais 
disponíveis, os mais humildes, os que 
ouvem mais, os mais simples.  
 
São aqueles que em silêncio no 
quarto de escuta, permitem Deus agir, 
indo na sua frente e que não faz nada 
pelas suas próprias forças.  
 
São os líderes em 4 Ss: Submisso ao 
superior e servo do subordinado.  
 
Multiplicação de núcleo é intencional. 
Pode ser programada com todo o 
núcleo em oração.   
 
A parte da manhã de domingo, pode 
ser usada sempre para trabalhar e 
discipular o seu Oikós. Caminhando e 
conversando sobre as experiências 
pessoais com Deus. O ensino da ED 
continua sendo aplicado na sua vida 
em outro horário de treinamento e nos 
núcleos.  

 

 
 

 

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 



NÚCLEOS–Abra o seu 
coração e fale  
O corpo humano é composto por milhares de pequenas unidades 
que se juntam para formar o corpo como um todo. Essas unidades 
são chamadas células. Um bebê tem seu início em uma pequena 
célula no útero da mãe, então ela cresce e se multiplica em duas 
células. Essas duas células transformam-se em quatro, as quatro 
em oito, as oito em dezesseis e assim por diante. Uma célula 
transforma-se em um corpo humano, cheio de vida e maravilhoso!  

O núcleo é um grupo de 7 a 12 que formam uma comunidade para 
experimentar o amor de Deus, para crescer no relacionamento 
com os outros e para alcançar amigos.  

Compartilhar nossas vidas com as outras pessoas na presença de 
Jesus vai nos unir em uma forte malha que não pode ser rompida. 
O restante do núcleo apóia cada membro com oração, 
encorajamento e visão pelos amigos para mantê-los crescendo em 
Cristo. A presença de Jesus no centro da reunião é a força do 
grupo. Ele é o único que pode oferecer o poder e a visão para 
caminhar uma vida cristã.  

Quando seu núcleo se encontra para a edificação, o foco está em 
experimentar Jesus em cada parte do encontro. Núcleos são tanto 
para edificação como para evangelismo. Se um núcleo não traz 
visitantes, não cresce e não se multiplica, e se tornará um grupo 
apenas voltado para o egoísmo, enfadando-se até morrer. Se um 
núcleo não pastorear e edificar as pessoas, não desenvolverá 
liderança. O grupo deve focalizar-se tanto em edificar uns aos 
outros, como investir, ORAR e alcançar os amigos.  

Os núcleos são inter-dependentes uns dos outros. Os núcleos 
devem se encontrar eventualmente e nos cultos dominicais.  

CURSO PARA ENTENDER DE MISSÕES 

Visão global. Conferência missionária na Ig. Batista Nacional de 
Viçosa. Dias 1 e 2 de abril. R$ 35,00 para comprar material. 
Vale a pena este investimento. Converse com o Tekinho ou 
Lúcio.   

SEU NÚCLEO PRECISA dos 5 CICLOS VITAIS (5Cs)  
 
1 – Conhecimento, descoberta e formação do grupo. Valor 
do grupo de geração integrada (crianças). Muita oração.    
 

2 – Conflito, descoberta das diferenças, soluções de 
problemas, aprofundamento das relações. Muita oração.  
 

3 – Comunidade, Confiança, senso de nós, amizade e novos 
amigos. Muita oração.  
 

4 – Crescimento, Discipulado, proclamação. Muita oração.  
 

5 – Celebração, multiplicação e retorno ao ciclo 1.  
  

OFERTAS (Missões no próximo domingo) 

Ore e pense em participar deste privilégio de contribuir com 
Missões mensalmente. Sempre fazemos isto no primeiro 

domingo. Não precisa do envelope para estas ofertas 
específicas para missões. 

  

NÚCLEOS em 4 Es  
1 -  Encontro, quebra-gêlo, conhecimento, relaxamento, 

entrada em novo ambiente. Pode durar 10´. 
2 -  Exaltação, louvor, muita oração, adoração. 30´.  
3 – Edificação, compartilhar, de Deus para você. 40´.  
4 – Evangelismo, orar nominalmente pelo oikós. 10´.   

 
 

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

_________________________________________________________________ 
 

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

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


