
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 4  Terezinha e Osmar  
Segunda-19h30 2  Ana Lídia e Sô Antônio  

 1 Tatiana e Ricardo 
Segunda-18h40 5 Especial no Quiosque*  
Terça-18h30 3 Tia Maria e Daison *  
Sábado-16h Ado (13-16anos) Tia Edna *  

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

 

PRÓXIMO DOMINGO, DIA 3 - MISSÕES 
Sua oferta é importante para os nossos 
missionários e para o fundo de missões da CPV. 
Os pais do Kléos estão passando com ele nestas férias na Inglaterra.   
 

PREPARE-SE ORANDO, JULHO: 
Dízimos – no 2º domingo, dia 10. 

Cestas alimentos – no 3º domingo, dia 17. 
Homens da Promessa – sexta, dia 8. 

Luar de Oração com Santa Ceia – sexta, dia 29.  
Caminhada ecológica (Geração Integrada) – domingo, dia 31.  
   
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  
 Quinta, dia 30 – Dona Lydia Iglesias S. Lima e Paulo Santana.  
 Sexta dia 1º – Osmar Ribeiro.  

 

 
 
 
 

 

ESCALAS  
 

CULTO 
Direção Affonso Zuin e N.3 

Mensagem Pr. Paulo Leal 
Próximo domingo Rebusca–Eunice e N.4 (Missões)  

 

Infantil  

até 12 anos 
 

 

Eunice – 5 a 12 a -  Débora e Sara - 0 a 4 anos.  
 
Próx. domingo: Edna   – Ana Paula e Camila.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Solange e Baêta.   
 
Próx. Domingo – Terezinha e Osmar.  

 

 

 

 

 

Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 
 

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

Número  164     –     26  de junho de 2005 
 

ENTENDENDO O MINISTÉRIO INFANTIL  
Seu filho vai ser igualzinho a você na administração 
do tempo, no quarto de escuta, na forma de cumprir 
os compromissos, nas doações, nas decisões, na 
disponibilidade e no serviço do Reino. (Ele observa e copia) 

Na CPV, a orientação básica está na assimilação do princípio Bíblico (não 
conhecimento intelectual ou decorado), buscando o caráter de Jesus que 
motiva o comportamento e as reações práticas na vida da criança até 12 
anos. O primeiro responsável é o Pai e a Mãe. (não a igreja).   
São 3 momentos de repetição do mesmo princípio de forma diferente na 
semana. O material é adequado, caro e foi comprado pela igreja:  

1. Escola Dominical com o facilitador; 
2. Em casa, de forma lúdica com os pais (Culto doméstico); 
3. No núcleo, de forma prática sob orientação de um pai. 

ORE  pelas pessoas que servem diretamente neste ministério.   
Ana Paula, Lígia, Lourdes, Marília, Eunice, Márcia, Priscila, Edna e adolescentes com 
os pais das crianças até 5 anos no culto infantil, sob coordenação da Débora Zuin.   
 

Caminho da CPV = Relacionamentos. 
(Anotando o sermão para compartilhar no núcleo) 

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



 

BEBÊ PRECISANDO DE AJUDA 
Precisa-se de roupas e utensílios para recém-nascido. Quem puder doar favor entrar 

em contato com a Cida. Casa (3892-8657) - Trabalho(3891-3149).  

Muito obrigada. 
 

EDUQUE E ENVOLVA SEU FILHO  
Todo sábado às 14 horas na CPV, o grupo de coreografia convida todas as 
crianças e adolescentes interessadas para os ensaios da cantata. 
 

ACIDENTES DE CARRO  
* Jorge Dergam bateu seu carro numa moto na porta da Escola nesta 
semana, mas já está tudo sob controle. (4ª feira).  
* Sílvio Nogueira bateu seu carro quinta-feira na rodovia na curva do 
Centev, sendo socorrido no HSJB ap 306. Está em recuperação com a 
clavícula quebrada. O outro envolvido no acidente está em estado 
mais grave. (5ª feira).    
 

INTERNET NA SEMANA  
“Gente querida da CPV, Queremos parabenizá-los pelo aniversário. Como o tempo passa 

rápido, hein?! Já são cinco anos! Algumas lutas e muitas bênçãos. 

Lembrem-se sempre de olhar para os marcos de Deus na história da CPV. Os marcos que 

Deus vai colocando na nossa história, apontam para a vontade d´Ele quanto ao nosso futuro. 

Abração e continuem firmes. Com muito carinho e saudades”.  
Cácio e Elisângela  
----------------------------------------------------------------------------------- 

“Cara igreja (Cara, pois fora comprada por bom preço). Estou enviando esta para parabenizar-

nos, pelo aniversário da nossa igreja. Ontem, conversando com um amigo irmão, falava da 

CPV, da saudade, da visão missionária, do amor, da vida em família, caramba, quanta 

coisa!!!! Estamos felizes por termos participado e por ainda, apesar da distância, estarmos em 

convívio com os meus queridos irmãos. Ah...agradecemos pela oferta sempre bem vinda em 

boa hora. Pedimos aos irmão que orem: Agradecendo pelo emprego que tenho, pela vida das 

meninas e da Cláudia e a minha, pela família da Claudia que tem sido transformada, pedindo 

pela cura definitiva da Nicole, pela minha vasectomia no final de julho(laquiadura. rsr) por 

um emprego para a Claudia e pela igreja. Abraços”. Wagner 
----------------------------------------------------------------------------------- 

“Ontem foi arrecadado bastante roupas, agasalhos e alimentos. Após o culto já distribuímos 

entre a maioria das pessoas que estão precisando e que freqüentam os núcleos. A campanha 

continua. Abraços e obrigada”. Ana Lídia 
 

ORIENTAÇÃO DOS DIÁCONOS ELEITOS 
Como na igreja primitiva, queremos servir. Desejamos envolver as mulheres e adolescentes 
voluntários e 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.  
 

CACHECOL NA CONSTRUÇÃO DA IGREJA  
A Ana Lídia está fabricando cachecol de lã para ser doado para o fundo de 
construção da igreja. Ela acha que devemos mudar para a sede nova no 
terreno dentro de um ano. Quem quiser comprar é só encomendar o modelo 
e a cor desejada. Estes dotes vieram do seu pai, Sô Antônio.  

CAMINHANDO, ANDANDO 
ou CORRENDO? 

Topo os três. É só combinar.  
Correr para manter a forma. Individual 
como a Dona Angélica faz às 5 horas.  
Caminhar em duplas ou de 3, uma vez 
por semana, na QUINTA das 18h45 às 
20h00 na Rua principal do Inconfidência, 
a partir do posto tip-top. Participe.  
Andar em grupo de geração integrada, 
bimestralmente no último domingo de 
manhã dos meses ímpares, na 
caminhada ecológica pela violeira e zig-
zag. Dia 31 de julho. 
 

ORAR 
Pelo Chiquinho– (Transporte escolar). 
Pelo Almir– (Empresa de Ubá).  
Pelo Gilmar– (Salão e Apto p/alugar).  
Pelo Kalebe– (Negócios Clini-Car).  
Pela Lidiane– (Pedras nos rins).  
 

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.  

*Psicologia da família  
De 25 a 29 de julho no CEM.  
Curso para assessorar a família.  
Desconto especial para a CPV.  
 

PRINCÍPIO IMUTÁVEL 
“A revista veja nº 1.910 diz que não há como 
desenvolver um País, sem intransigir e 
defender a necessidade permanente de contar 
somente a verdade”.   
Sabemos que a Verdade incomoda Satanás. A 
verdadeira Verdade é Jesus: “Eu sou o 
caminho, a Verdade e a vida, ninguém pode 
vir ao Pai, se não for por mim”.  
 

ADOLESCENTES 13 a 16 anos  
Quem pode falar de Jesus para adolescentes? 
Pra que serve e qual a sua visão de núcleo? 
Sábado 16h na casa da Tia Edna.   

5 ANOS de CPV  
Fev-2000 Acampamento dos N. 1 e 2.  
18-junho-2000 inauguração do Ponto  
de Pregação no salão atual.  
Fev-2001 Organização em Congregação.  
Set-2001 Início da ED separada da IPV.  
Nov-2002 Plantio de 51 árvores.  
Ago-2003 Inauguração do quiosque.   
Dez-2004 Organização jurídica em igreja, 
separando da IPV, ligando ao PZMN.  
Veja o out-door comemorativo na 
rodovia no cantinho do céu.  
 

 PROFISSÃO, MINISTÉRIO 
Paulo encontrou com Áquila e a esposa 
Priscila em Corinto. Eles tinham saído da 
Itália por decreto contra os Judeus. Por 
exercer o mesmo ofício ficaram juntos. 
A profissão deles era fazer tendas, 
ganhando vidas para Jesus. (At 18.3).  
No sacerdócio real não existe separação  
da vida espiritual e secular. Sua profissão  
é seu ministério. A CPV está enviando o 
Pb. Wiliam para exercer seu ministério 
em Aracajú-SE, como assessor especial  
da fábrica de software Infox.com.br e 
colaborando com a igreja local.  
 

PROJ. CALÇADA - Lu & Lu  
Entrevistas são de 1,5 h na sexta ou 
sábado. Você pode marcar seu encontro.   
 

COMPUTADOR   
A biblioteca está precisando de um novo 
micro. Se for trocar o seu computador, 
pense em doar o velho para a CPV.  
 

TESOURARIA DE JAN a MAIO  
Gastos em 5 meses de 2005: 

Missões: 3.832, – 23% 
Causas locais: 3.454, – 20% 
Aluguéis: 2.959, – 18%  
Adm e outros: 2.918, – 18%  
Pastor e estágio: 2.030, – 12%  
SC e PZMN: 823, – 5% 
Faxinas: 550, – 3%  

 

AVALIAÇÃO DE NÚCLEOS DE JUNHO  
No quiosque, dia 1º, nesta SEXTA, 19h40. Líder, fale pelo seu núcleo.  

 

QUALIDADES PESSOAIS 
“As qualidades que mais me irritam nos outros, são as qualidades que eu não gosto em mim mesmo.  

Se tiver de lembrar as pessoas que você é, você não é”. (Monge e o Executivo).  
ONDE VOCÊ PODE ENCONTRAR? 

1-Você para mim.     2- De nós para Deus.      3- De Deus para nós.       4- De Deus por meio de nós?  
São os 4 Es de um núcleo. Aproveite com intensidade cada momento no seu núcleo semanal. 


