
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 5  Jussara-Wiliam  

Segunda-19h30 4  Marina e Léo 
 2  Ana Paula-Luiz  *  
 1 Beatriz-Almir  

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

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

PRÓXIMO DOMINGO, 29 (Todos) 
Não perca a caminhada ecológica, saindo da CPV 
às 8h35 e do Quiosque às 8h45. Vamos descer, 
atravessar o rio, passar em frente a casa do prefeito e 
voltar pelo zig-zag, passando pelo SAAE, campo de 
futebol e quiosque. Com uma parada para um 
refrigério com água e descanso.  
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO  
   
 Dia 03-junho – Avaliação de líderes e núcleos;  
 Dia 10-junho – Homens da Promessa no quiosque; 
 Dia 11-junho – Casais e casados compartilhando.      

 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Hoje, dia 22 – Casamento Cristiane e Luciano Santana.  
Terça dia 24 – Elíbia Tinoco.  
Quinta dia 26 – Ana Luiza.  

Sexta dia 27 – Beatriz Souza Lima.  
Domingo dia 29 – W. Mateus.   

 

ESCALAS – Hoje   
 

CULTO  

Direção Affonso Zuin   
Mensagem Osmar Ribeiro        

Próximo domingo CEM   
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a -  Camila e Letícia - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Cida e Fernanda Leite  
Próximo Domingo – Sérgio e Marília 

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  159     –     22  de maio de 2005 
 

 
LIVRO: NOVO LANÇAMENTO  

 

 

ACOSTUME A ANOTAR (abaixo) O SERMÃO, 
PARA DISCUTÍ-LO NO SEU NÚCLEO. 

 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Nossa Biblioteca terá    Você pode evangelizar  

 

  

Todos da CPV que 
se disponibilizarem 
com sinceridade ao 
Senhor pode ser um 

líder de Núcleo.  

E você? Tem sido um 
líder de núcleo eficaz?

Leia o livro ao lado.

 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



A G E N D A    G E R A L    D A    C P V  
 
 
   TODOS 

Núcleos nas 
casas.  
 
Cultos 
18h15. 

Treinamento 
ED - 17h.  
     e  
Eventos 
especiais. 
Boletim.   

Luar de 
Oração. 
Penúltima 
sexta. 
Meses 
ímpares  

Caminhada 
Ecológica. 
Último 
domingo. 
Meses 
ímpares 

LÍDERES de  
NÚCLEOS  

Lanches e 
Caminhadas. 
Companhia. 

Avaliando. 
Última sexta 
do mês.   

 
Visitas.  

Oração e 
Treinamento.  

 
Homens 

 
Cuidando da 
Promessa. 

 
Vigiando e 
orando. 

Encontros 
nas 2ªs 
sextas do 
mês. 

 
 
Quiosque. 

Mulheres Orando 
pelos filhos.  

  Congresso 
em Julho. 

Intercessores   Quartas no 
Salão.  

  

Crianças-12a  Núcleos com 
os pais.  

Festa em 
outubro. 

MPC 
janeiro. 

Cultos 
próprios. 

Adolesc-16a  Núcleo. Pizzaiada. Equipe 
louvor  

Jovens– ac.17 a Núcleo. Filmes.   Equipe 
louvor  

Setentões Lazer  Jogo de 
malhas.  

Quintas. 
Quiosque. 

 

Negócios Homens Orando Apoiando  
Casais Sábado à 

tarde  
Tarde 
semestral 

Julho e 
setembro 

Debates. 
Filmes.  

Pbs e Dcs.   
Oficiais para  
administração 

  
Última 
sexta. 

Reunião 
trimestral. 
01, 04, 
07 e 10.  

 

 

MINISTÉRIOS (Serviços)  
Responsável pela limpeza em geral – Lígia Dergam.  
Responsável compras de materiais e controles – Paulo Santana.  
Pagamentos e controles financeiros - Tesouraria – Dilcimar de Mello.  
Ministério Infantil (ED e Núcleos) – Edna, Priscila e facilitadores.  
Culto infantil – Eunice Cunha.  
Cafezinhos após cultos – Escala de 1 família p/semestre (mural).  
Manutenção e administração do quiosque e terreno – Sérgio e Edson.  
 
 
 “O culto de celebração é a comunhão geral dos Núcleos”  

HOMENS DA PROMESSA  
Todos os meses na 2ª Sexta-Feira, a 
partir das 20h15 no quiosque tem 
um Encontro de Homens. No último, 
os homens discutiram finanças em 
casa e concluíram: Se há 3 meses 
você gasta mais do que recebe, a 
solução é radical: quebre todos os 
cartões e cancele o cheque especial. 
O próximo encontro será no dia 10 
de junho, sobre negócios e finanças. 
Vamos orar juntos pelos negócios e 
empreendimentos.  
 

Ac - Dc  
Antes e Depois do casamento. Sabe-
se que Dc é pior do que Ac. Dc é 
real e não tem tantas surpresas. A 
Edna ainda dorme mais de 10 horas 
e não pára de tocar as músicas e ver 
fotos.   
 

INTIMIDADE  
Como é a sua intimidade com o 
seu melhor amigo? Você o 
conhece bem? Já lhe pediu 
ajuda? Quanto mais próximo, 
mais você confia e conta a sua 
vida, não é? O seu quarto de 
escuta com Deus é assim?  
 
HOSPITAL  
Terezinha e Osmar estão morando mais 
no Hospital que em casa. Primeiro o 
bisneto ficou na UTI com apenas 1 mês 
de vida, depois a D.Nenzinha. Deus pode 
dar o suporte total para a família.  

CONVITE  
Mutirão nacional de Oração. 
Mobilize-se para o dia mundial de 
oração por crianças e adolescentes 
em situação de Risco. Dia 4 de 
junho. Em Viçosa, coordenação da 
Revista Mãos Dadas. (Elsie Gilbert).   
 

NÚCLEO 3   
Pergunta da oikós da Angélica, a 
advogada Iglésias no núcleo 3: 
Porque apenas orar? Como está 
escrito no roteiro dos núcleos para 
orar pelo oikós. Porque Deus faz 
transformação das pessoas.  
 

FALECIMENTOS  
1. Faleceu dia 18 quarta feira  
em Campo Grande-MS o pai  
do diácono Lúcio. Ele viajou 
imediatamente para ajudar a 
família. A Roseli ficou sozinha 
com os 2 meninos, com apoio  
dos irmãos.  
2. Faleceu dia 19 quinta em 
Mantena-MG, Oliveiro Balmant, 
primo do Sr. Edson.  
Vamos orar pelas famílias em 
luto.  
 

12 ADOLESCENTES 
INGLESES visitam O CEM e 
constroem 1 casa para professores 
visitantes.  

 

Olá pessoal, graça e muita Paz do nosso Senhor,  

Galera, estamos tentando montar dois grupos do "Conhecendo 

Deus". Um em Chapadão do Céu e outro em Chapadão do Sul. Por 

favor, orem mesmo, pois as potestades do mal são enormes e a 

vontade de alguns homens bem poucas... mas o Senhor é o dono 

da historia e Ele sabe o que é melhor. Estamos orando pela 

igreja e fiquei feliz em ver que os núcleos estão bem.  

Abraços fraternos e cheios de saudades 

Wagner 


