
 

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 4  Pr Paulo Leal  

Próx. Domingo, 21:   Pb. Geraldo Márcio e  N. 5  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Silvana e Hélio 
 

Próx. Domingo –  Eliane e Sílvio   
 
Ministério Infantil  

 

 

ED para as crianças até 12 anos (18h45).  
São os pais e não a igreja, os responsáveis diretos 
pelo discipulado dos seus filhos levando-os a Jesus.  
 

Biblioteca Plantões de Maio: Lígia e Lúcia 
    

�       ANIVERSARIANTES  
 

HOJE, dia 14 – Marlene Souza Campos.  
SEGUNDA, dia 15 – Victor Hugo Gomes.  

QUARTA, dia 17 – Tia Maria Olzany.  
QUINTA, dia 18 – Antônio de Souza.  

SÁBADO, dia 20 – Casamento Afrânio e Yara.  
DOMINGO, dia 21 – Graziela Lino e Luis Otávio Pacheco (Tekinho).     

 

Agenda 
10- Jun Dia dos namorados com Foundue (Dilcimar).  
16- Jun Retiro dos líderes com o Pr. Christian Gillis.   
25- Jun Caminhada ecológica com saladas no quiosque.  

 

OUÇA uma mensagem sobre sonhos no site: www.chacaraprimavera.org.br do Pr 
Ricardo Agreste, da Comunidade Presbiteriana de Campinas – SP. 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Ismeria e William  
Segunda 2 (Stanley...) Roberto e Fátima 
 3 (Daison...) Tia Maria e Daison 
 4 (Osmar...) Terezinha e Osmar 

 5 (P.Santana...) Cida e Ademir 
Quinta 6 (Zuin...) Débora e Affonso 
Sexta Adol Jamile e Davi  

Supervisão dos núcleos – Edgard e Edna   
 

REVISTAS NO BALCÃO DA BIBLIOTECA 
As revistas podem ser levadas pra casa por quem precisar 
usar e não é preciso devolver. São doações.  
 

 
 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  206     –     14  de maio de 2006 
 

MÃE é muito mais do que você imagina. 
 

 

 
Veja a experiência da maior mulher da era cristã, Maria, 
contada por ela própria, ainda muito nova, ao conceber 
seu primeiro filho:  
 

A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito 
está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois ele 
lembrou de mim, sua humilde serva! De agora em diante 
todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus 
Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, 
e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em 
todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e 
derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba 
dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas 
posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos 
embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que 
fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu 
servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a 
todos os seus descendentes, para sempre. (Lc 1. 46-56). 
 

HOJE comemoramos com justiça o dia das Mães. 
Queremos ABRAÇAR as nossas Mães, com alegria e 
gratidão, por causa da dependência completa que elas têm 
de Jesus.  

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



 

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

Mensagem - ����  

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

 

   CONTRIBUIR, hoje?  
HOJE 2º domingo – Dízimos e Ofertas.   
Um privilégio. Uma responsabilidade intransferível daquele que 
tem compromisso e ama a Jesus.  
Quando damos com prazer e alegria, aprendemos a ser generosos e 
quando há generosidade existe uma relação de amizade e de 
parceria com Deus, que gera intimidade e alegria com Ele. A gente 
aprende a ouvir a voz de Deus nesta amizade. Uma espiritualidade 
com profundidade começa no Quarto de Escuta.  
O gazofilácio continuará sempre aberto para você honrar ao Senhor.  
A nossa construção no quiosque vai começar a qualquer momento.  
 

NO PRÓX. DOMINGO DIA 21 – Cestas de alimentos e materiais não 
perecíveis para servir uma família necessitada. Não adie em ajudar alguém.  
 

CALENDÁRIOS 2006/7 da CPV  

Leve e coloque em local de fácil visualização. 
Presenteie a um amigo (Oikós), por quem você está orando. 

 

RELATÓRIO DA TESOURARIA – Jan a Ab-2006 
Missões (Cácio, Emeric, Wagner, CEM, MIC, IPB, PZMN e Bíblias)  5.787,54 32% 

Causas Locais (Aluguéis, EBT, Núcleos e Encontros)  5.545,81 31% 

Administração (Telefone, Água, Luz, Taxas e outros) 2.672,07 15% 

Bens permanentes (Biblioteca, equipamentos e conservação)  2.095,64 12% 

Pr. e Secretaria (Ajuda de Custos, INSS, PIS, FGTS, etc) 1.939,48 11% 

TOTAL DOS 4 MESES  18.040,54 100% 
 

“Transformar cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus”.  

 

    ORANDO  

1– Beatriz – Cirurgia no HSS.  
2– Sr. Vicente – Pai da Débora – 
Exames do coração.  
3– Sr. Oziel – Pai da Edna – 
Cateterismo.  
4– Sô Antônio (pai A.Lídia). 
Exames para hemodiálise.  
5– Líderes de 8 hábitos.  
6– Famílias com dificuldade 
conjugal ou financeira. 
7– Negócios e profissões. 
 

LUAR DE ORAÇÃO  
NO QUIOSQUE 
Nesta Sexta dia 19 – 20 horas.  
Mini-Vigília de oração.  
Para quem gosta de orar, cantar e 
compartilhar, fazendo um 
momento sem igual na sua vida.  
Decida iniciar uma caminhada 
para a maturidade no LUAR.  

 

QUARTA DE ORAÇÃO  
7h30 – Na Vila Gianneti–Aspuv (Soninha).  
16h30 – No salão (Lúcia do Chiquinho).  
19h30 – No salão, com o  
Sr. Ubiracy e Sr. Argemiro.  

 
2º “Happy Hour” dos líderes 
de núcleos no dia 26–quinta-
feira, no quiosque. Vamos 
lanchar juntos e conversar.  

MOTIVAÇÕES ERRADAS,  
Faz abandonar o foco e os irmãos para andar 
fora da prioridade, apegando em coisas 
secundárias da vida: Auto-promoção, Sentir-se 
importante, Buscar a benção no lugar de 
assumir ser a própria Benção, Buscar um 
amuleto, um local, uma pessoa “ungidona” 
para encostar em substituição a Jesus que é 
simples e atende no Quarto de Escuta.   
 

COMPARE O SEU CARÁTER 
COM O CARÁTER DE JESUS:  
Manso, Humilde, Simples, Justo, 
Sensível, Puro, Misericordioso, 
Limpo, Piedoso, Obediente, 
Servo do subordinado, Submisso 
ao superior, Pacificador e que 
suporta agressões por sua fé.  
Temos agradecido a Deus pela vida 
do Sr. Edson. Ele foi um diácono 
com maturidade que imitou a Jesus 
até à morte.  

SEU NÚCLEO  
PODE MELHORAR,  
SE você apropriar dos HÁBITOS 
de um líder de núcleo:  
1º Hábito: SONHAR. (Bol-203). 
2º Hábito: ORAR. (Bol-204). 
3º Hábito: CONVIDAR (Bol-205).    
 

4º Hábito: CONTATO Contate 
regularmente os membros do seu  
Núcleo. Isto aumenta a média de 
freqüência e comunica cuidado.  
Faça visitas, caminhe, telefone, 
mande e-mail, torpedos e ore pelo 
contato e conversa.  
Entenda que evangelização é 
INTENCIONAL e nunca será 
automática ou por acaso.  
É ordenança de Jesus:  
Fazei discípulos.  

 

 

COMO FUNCIONA A CATEQUESE NA CPV? 
Diferentemente de outras igrejas, não temos apenas ensino, mas vivência e 
aprendizado da Bíblia por princípios. As Crianças aprendem por faixa etária de  
0 a 2, 3 a 5, 6 a 9 e 10 a 12 anos, com os facilitadores na ED, junto com o Culto dos 
Adultos às 18h15. (Além da Gincana sobre os livros da Bíblia que funciona às 17 h). 
Os Pais reforçam em casa, com o material apropriado, o mesmo princípio. O núcleo 
repete o mesmo princípio da semana para todas as crianças dentro da Edificação. 
Aos 12 anos ela já pode tomar a sua própria DECISÃO por Jesus, participar da 
classe de catecúmenos e pedir a confirmação do Batismo pela Pública Profissão de 
Fé, que nunca será rejeitada pela igreja.  
 


