
 

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 5  Pb Geraldo Márcio 

Próx. Domingo, 28:   Pb. Daison e  N. Adol  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Eliane e Sílvio 
 

Próx. Domingo –  Cida, Fernanda e Fabrício   
 
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 21 – Graziela Lino e Luis Otávio Pacheco (Tekinho). 
SEGUNDA, dia 22 – Isméria Filgueiras.  

SEXTA, dia 26 – Ana Luíza.  
     

 

Agenda 
10- Jun Dia dos namorados com Foundue (Dilcimar).  
17- Jun Sábado: Culto de gratidão e adoração com o 

Pr. Christian Gillis, de B.Horizonte.   
25- Jun Caminhada ecológica com saladas no quiosque.  

 

OUÇA uma mensagem sobre sonhos (1º hábito)  do dia 5-3, no site: 

www.chacaraprimavera.org.br do Pr Ricardo Agreste, da Comunidade Presbiteriana de 
Campinas – SP. 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Sede campestre Aspuv.  

  2 (Stanley...) Depois do aeroporto,  
Segunda – 12h 3 (Daison...) entrando atrás do motel,  
 4 (Osmar...) em direção à sede  

 5 (P.Santana...) campestre da Aspuv.   
Quinta 6 (Zuin...) Débora e Affonso 
Sexta Adol Jamile e Davi  

Supervisão dos núcleos – Edgard e Edna   
 

NESTA SEMANA, OS NÚCLEOS SE JUNTARÃO 
ÀS 12 h NA SEDE CAMPESTRE DA ASPUV.  
Vamos comer canjiquinha com pão, num momento de louvor.  
 

 

 
 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  207     –     21  de maio de 2006 
 

Minha igreja é Presbiteriana, mas esta não é a igreja 
de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja local e militante, 
de todos os crentes, em todas as denominações, em 
todos os lugares. A igreja de Cristo é o caminhar com 
Ele para a igreja triunfante. É a igreja vitoriosa em 4 
Ss: que serve ao subordinado, submete-se ao superior 
e cresce com o caráter de Jesus. Ela sabe ouvir a voz 
de Deus no silêncio do quarto de escuta. Jesus não 
fala coisas diferentes para um e para outro na Sua 
igreja. Tudo que vem do Senhor tem absoluta 
coerência com a Bíblia que é nosso manual de vida 
cristã. A igreja presbiteriana quer ver seus membros 
como servos que servem. Sua organização deve servir 
para ajudar a cumprir o propósito da igreja de Cristo. 
A quem você está servindo? A quem interessa o que você faz? 
 

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

Mensagem - ����  

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

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



SER PRESBÍTERO DEVE SER O ANSEIO DE TODO 
CRISTÃO.  Os Presbíteros e Diáconos são escolhidos pelo voto dos 
membros batizados da igreja. São servos que servem. São os que têm 
maior maturidade e experiência na fé. Não existe hierarquia entre Diáconos, 
Presbíteros, Pastores, Líderes e membros comuns. Somos todos servos do 
mesmo Senhor. Não somos chamados para liderar, nem ser presbítero, 
mas somos chamados para servir e cooperar com Deus fazendo 
discípulos, para ter muitos filhos parecidos com Jesus.  
 

Todo crente pode iniciar o processo que conduz à maturidade. 
Maturidade leva a cuidar dos outros com sabedoria Bíblica e não sabedoria da vida. 
IMATUROS não servem, mas querem ser servidos. Imaturos não dão 
conselhos sábios, mas são expertos na sua própria sabedoria.  
 

PACIFICADOR É UM CARÁTER DE JESUS. Avalie o seu:  
É sem intriga, sem maledicência, sem fofoca. Não provoca pré-
conceitos negativos nos outros. Sabe esperar. “É mineiro”. Busca 
sempre a paz e a reconciliação constante. É servo do subordinado.  
É submisso ao superior. Você é Pacificador? 
 

LIDERANÇA, APOCALÍPSE, SILÊNCIO, QUARTO 
DE ESCUTA, MOTIVAÇÃO, DEVOÇÃO, ESTUDO, 
PROFUNDIDADE. O que tem a ver?  
O Pr Cristian Gillis (Ex-pastor do Affonso em BH) da Igreja 
Batista da Redenção, será o preletor para os líderes e 
auxiliares de núcleos da CPV no Retiro de 16 a 18 de 
junho no CEM. Agende esta data.   
 

CONTRIBUIR. como?  
HOJE 3º domingo – Cesta não perecível.   
Cestas de alimentos e materiais não perecíveis para servir uma 
família necessitada. Não adie em ajudar alguém. 
 

1º DOMINGO Missões – dia 4- junho.  
Cássio, Emeric, Wagner, CEM (Pr Fernando Luis), MIC (Pr Robert Lay), IPB e 
PZMN, precisam do nosso apoio.  Orar, enviar cartas e contribuir.  
 

NO 2º DOMINGO – Ofertas e Dízimos – dia 11-junho.  
Um real privilégio de poder participar do crescimento e maturidade das 
famílias daqui e de longe, dos núcleos e da construção no terreno.  
Mantenha-se fiel, constante e persistente. Isto é Bênção.    
 

O gazofilácio continuará sempre aberto para você honrar ao Senhor.  
 

NOSSA MISSÃO NA CPV:  
“Transformar cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus”.  

“Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo” 
 

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

    ORANDO  

1– Sr. Argemiro – Exames 
médicos.  
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– Beatriz recuperando da 
cirurgia no HSS.  
6 – Negócios e profissões.  
 

CONSELHO DA CPV 
Tem sido prudente, paciente, 
misericordioso e em amor tratado 
de questões conjugais, pastoreio, 
relacionamentos e outros 
assuntos que precisam das 
orações de toda a igreja. 
 

PARABENS! 
1. Livyan (Marcos), pela  
aprovação em pedagogia-UFV.  
 

2. Tekinho e família, pelo novo 
trabalho como auditor da UFV, 
aprovado num concurso de 1 
vaga para 62 candidatos.  
 

VOCÊ SABE RESPONDER COMO 
FUNCIONA A CATEQUESE NA 
CPV? Em 3 pilares com vivência 
dos princípios Bíblicos.  
 

CBN–São as comunidades de 
bases dos núcleos. São as 
amizades e partilhar em 2 a 2 
para crescimento do Núcleo.  

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 (Bol-206).  
 

5º Hábito: PREPARO Prepare-se 
para o encontro do núcleo.  
A preparação dá a Deus a 
oportunidade de trabalhar.  
Aumenta a confiança e a fé. 
Aumenta a qualidade. Prepare o 
quebra-gelos, as músicas e estude o 
assunto para discutir no núcleo. 
 

Entenda que evangelização é 
INTENCIONAL e nunca será automática 

ou por acaso.  
É ordenança de Jesus:  

Fazei discípulos. 
 

CURSOS EBT 
1. Bíblico na quinta-feira: 
Rosely, Beatriz, Lígia, Dilcimar, 
Isméria, Tatiana, Solange e Angélica. 
Vai começar um novo curso e 
você pode se inscrever.  
 

2. Catecúmenos: Domingo, 
17h. Yara, Diná, Lidiane, Jamile, 
Davi, Helena, Marcos e Lívyan. 
(Com intensivos noutros dias).   
 

MULHERES ANDANDO 
JUNTAS 

As mulheres começaram a 
programar mais um encontro só 
de mulheres.  
Veja com a Dona Angélica.  
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
Todos Juntos na sede social 
da Apuv, depois do 
Aeroporto, para um 
momento especial dos 
núcleos com louvor e uma 
canjiquinha com pão:12 horas 

 


