
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 4  Glorinha 
Segunda-19h30 2  Lígia-Jorge 

 1 Solange-Baêta 
Segunda-18h30 5 Eunice-Renata  
Terça-18h30 3 Angélica  
Sábado-17h Adolescentes Elaine-Luis Márcio 

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

HOJE, 2º domingo (Dízimos) 
Deus procura fiéis. Contribuir com o Reino é 
um privilégio que gera Bênçãos sem medida. 

Ensina a priorização correta dos gastos na 
família. Ore antes, converse e preencha o 

envelope levando ao gazofilácio em 
reconsagração da sua intimidade com Deus. 

Você vai ser encontrado fiel? 
DOMINGO PASSADO foi dia de Missões, ainda 
há tempo de contribuir com Missões.  
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Hoje, dia 12 – Jussara Alves.  
Segunda dia 13 – M. Aparecida Silva.  

Quarta dia 15 – Arthur Lima.  
Quinta dia 16 – Jorge Luis.  

Sábado dia 18 – João Tinôco.  
Domingo dia 19 – Lourdes Santana e Sônia Carvalho.    

 

ESCALAS  
 
CULTO – Hoje   

Direção Affonso Zuin e N.1 
Mensagem Daison O. Silva 

Próximo domingo Pr. Elias Medeiros (EUA) e N.2 
 

Infantil até 12 
anos - Hoje 
 

 

Eunice – 5 a 12 a -  Roberto e Priscila - 0 a 4 anos.  
Próx. domingo: Eunice – Lúcio e Diná.  
 

 

Café após culto Hoje 
 

 

Fátima e Roberto  
Próx. Domingo – Laurinha e Cristiano.  

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
Secretaria: 3885-2139 (2º, 4º e 6º - 13 às 17 horas) 

 

Número  162     –     12  de junho de 2005 
 

EM ou COM NÚCLEOS?   
 

 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Qual a diferença?      Posso influenciar e evangelizar.   

 

  

COM: É mais uma atividade da 
igreja ter grupos pequenos ou 

familiares. 

EM: Núcleos como base da igreja, 
para evangelismo, mentoreamento, 
assistência, formação de liderança, 
prestação de contas, crescimento e 

maturidade da igreja para celebração 
e outras atividades.

 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



NOSSOS MISSIONÁRIOS NA SEMANA  
“Irmãos, A pouco recebemos a noticia de que o pai da Marcy está internado no CTI com 

derrame cerebral em estado grave. Por favor, orem para que Deus console a Marcy e os 

familiares. A Marcy está muito triste por estar longe do pai e no momento estamos sem os 

passaportes que foram enviados para a imigração em Londres”. Emeric. (4ªf)   
 

Queridos, O pai da Marcy faleceu. Orem para que Deus console a Marcy e a família, pois a 

dor de estar longe nesse momento está sendo muito difícil. Emeric. (5ªf)   
 

“Onde eu for terei o selo de Jesus me identificando, mesmo que não tenha maturidade e 

cometa erros grosseiros. Aqui em Leeds, meu orientador, os funcionários e demais 

professores, meu colegas e vizinhos sabem que amo Jesus”. Kléos.  
 

Paz William. Cara, radical o que Deus faz!!! olha, você é um cara que eu admiro... vai em 

frente.. o Nosso Senhor é contigo.  Abraços. Wagner.  
 

Temos ótima notícia: (alguns já sabem) estou grávida de novo, completando três meses de 

gestação. Passamos um grande susto, pois com  um mês e meio tive ameaça de aborto e fiquei 

internada durante um dia inteiro. Por causa disso, estou de repouso quase absoluto e o Cácio 

trabalhando em dobro. Elisângela.  
 

JUNTA DIACONAL  
 Os Diáconos se organizaram em coordenações e querem envolver 
os demais diáconos nas suas áreas, bem como as mulheres e os 
adolescentes neste ministério diaconal da igreja como na igreja primitiva e 
de acordo com a constituição da IPB. Vamos cooperar e respeitar os oficiais 
neste ministério. Os diáconos convocam os voluntários vocacionados.  
 Presidente: Lúcio Freitas;  
Coordenador de ação social (cestas): Cláudio Henrique;  
Coord. da Recepção e introdução: Sílvio Nogueira;  
Coord. da ordem e funcionamento de reuniões em geral: Lúcio;  
Coord. da receita, controles, gazofilácio e chaves: Edson Alves.  
 

MINISTÉRIO INFANTIL  
De 0 a 4 anos – Berçário.       De 5 a 12 anos:  
1. Escola Dominical, estudando um princípio Bíblico nas classes com 
os facilitadores, num tema quadrimestral;  
2. Material para os pais revisarem em casa o mesmo princípio;  
3. Material para os pais em escala nos núcleos, aplicarem o mesmo 
princípio Bíblico da ED e de casa.  
 Este material está sendo preparado pela Priscila em apoio aos 
facilitadores nos núcleos e na ED.  
 Tradicional e historicamente as crianças 
foram programadas para dar respostas Bíblicas 
(decoradas) às questões da vida. Na CPV as 
crianças aprendem o princípio prático para ser 
aplicado na realidade do dia a dia, numa 
vivência cristã com a família e núcleo.  

ARACAJÚ - SE  
Wiliam resolveu aceitar o contrato como 
assessor da Presidência da empresa 
fabricante de Software Infox-RM e 
mudará dia 3 de julho, levando a família 
no final do ano. Desejamos sucessos e 
muitas bênçãos neste novo projeto. 
Considerando sua experiência e 
presbiterato, ele (com a família) pode ser 
ENVIADO como profissional missionário 
bi-ocupacional da CPV naquela cidade em 
apoio às igrejas locais.  
 

CATECÚMENO  
É aquele que prepara para o batismo. 
Temos na classe: Yara, Chiquinho e 
Lidiane, acompanhados do Gilmar e 
Lúcia.  
 

CANTATA DOS PAIS  
Todo sábado às 14 horas na CPV, o 
grupo de coreografia convida todas as 
crianças e adolescentes interessadas para 
os ensaios.  
 

MORTE  
Faleceu segunda dia 6 no Rio, o irmão da 
mãe da Ana Lídia, seu tio Edson. De 
câncer no cérebro. Orar pela família.  
 

ORAR 
Pela Lidiane– (Pedras nos rins).  
Pela D.Nenzinha– (Saúde– UTI Hospital).  
Pelo Chiquinho– (Negócios). 
Pela Eunice (Executiva da Rebusca). 
Pelo Kléos (Estudos na Inglaterra).  
 

CEM, Reflexão missiológica  
De 11 a 15 de julho no CEM.  
Dr. Paul Kleiner - Missionário Suíço, 
atualmente servindo na África do Sul. Ex-
diretor do ISTEL em Lubango, Angola.  
 

ONDE VOCÊ ENCONTRA?  
1-Você para mim. 2- Nós p/Deus.  
3- Deus p/nós. 4- Deus por meio de nós?  

TIAS DE NOVO 
Jussara Alves e Dilcimar Mello, 
ganham um novo sobrinho, Eduardo, 
filho do Cleverson (irmão da Jussara)  
e da Olga (irmã da Dilcimar), nascido 
normal e com saúde dia 3 de junho.  
 

AUTOFAGISMO. O que é? 
Disse o Osmar: “Se os participantes 
dos núcleos não oram pelos 
amigos, não convidam e nem 
falam de Jesus, ele se auto-
consumirá rapidamente como 
uma bactéria”.  
A vida da igreja está na 
evangelização dos amigos.   
 

COMPUTADOR NOVO  
A biblioteca-secretaria da CPV está 
precisando de um novo micro. O que 
temos não atende mais e nem vale a 
pena consertar. Se você tiver 
atualizando o seu computador, pense 
em doar o velho para a CPV.  
 

ADOLESCENTES  
Pra que serve e qual a sua visão de 
núcleo? Qual o seu compromisso?  
Quem fala de Jesus para adolescentes? 
Sabemos que são os próprios amigos, 
pessoalmente, que falam de Jesus nas 
suas relações e vizinhança.  
Jesus quer ser visto, contado e 
apresentado aos amigos, pelas nossas 
próprias experiências com Ele.  
Depende de você aceitar este convite 
manso e suave para trabalhar com 
Jesus. Você sente prazer em 
trabalhar com, e por Jesus?  
 

PARABÉNS namorados que 
tomaram o café da manhã juntos. 

 

ESTATÍSTICA DE MAIO (Sr. Edson)  
 

Presenças Dia 1  Dia 8 Dia 15 Dia 22 Dia 29 
Adultos 148 63 68 75 85 
Crianças 21 24 23 27 27 
Total 169 87 91 102 112 

 


