
 

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. Adol  Pb Daison Olzany   

Próx. Domingo, 4:   Pr. Fernando Luis e N. 2  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Cida, Fernanda e Fabrício 
 

Próx. Domingo –  Ana Paula e Luiza   
 
Ministério Infantil  

 

 

ED para as crianças até 12 anos (no culto 18h15).  
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  
 

AMANHÃ, dia 29 – William Mateus.  
TERÇA, dia 30 – Elaine Pacheco.  
SÁBADO, dia 3 – Daniel Valente.  

     

“Fondue” dos namorados 
Uma noite memorável para festejar a vida a 

dois, o casamento e o namoro compromissado. 

dia: 14-Junho (quarta)- 20h00.  
Local: Restaurante Bom Palato (em cima da loja Mundial 

interiores na Milton Bandeira).  

Confirmação até o dia 03 – Sábado, com a Dilcimar, 

pois precisamos passar para o rapaz que vai cantar as 

suas músicas preferidas.  

dilcimar@saaevicosa.com.br - 3891-2563.   

Uma oportunidade como Porta de Entrada para o seu amigo 

não crente, através da amizade, depois no núcleo e 

discipulado pessoal.  
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Edna e Edgard 

  2 (Stanley...) Lígia e Jorge 

Segunda  3 (Daison...) Silvana e Nem (Cant. do Céu) 
 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   
 

 
 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  208     –     28  de maio de 2006 
 

   1 JESUS 
Jesus acreditava no que fazia. Ele sonhava. Ele orava. Ele quebrava 
as tradições e valorizava as pessoas individualmente e em grupos 
pequenos. Ele era determinado. Considerava a sua CBN: João, Pedro 
e Tiago. Ele tomava decisões constantemente com eles.  
Ele submetia e fazia exclusivamente a vontade do Pai e não a dele 
próprio. Não importava com a situação ou circunstâncias, porque o 
seu foco era alto demais. Devemos louvar a Sua gloriosa Graça.  
É preciso ser persistente em conhecer e buscar o caráter de Jesus. 
Deus quer abençoar continuamente cada decisão tomada pelos seus 
filhos adotivos de hoje. Vamos trabalhar onde Deus está trabalhando.  
 

   2 RELACIONAMENTOS 
"Alguém disse que a matéria-prima da Igreja de Jesus é o 
Relacionamento." Acredita? Pois é, sem os "Relacionamentos" não 
existe Igreja. Igreja de Jesus não é o salão, o templo, o título de 
presbiteriano, batista, católico ou outra denominação, mas é o Corpo 
de Cristo, é você! Juntos, formamos uma Igreja genuína, a Igreja de 
Jesus. Porém todo e qualquer esforço é em vão se não houver 
relacionamentos sinceros e verdadeiros. É nos relacionamentos que 
exercitamos a vida Cristã. Mas espere ai, como é possível me 
relacionar com esse monte de diversidades que existem? Como pode 
existir relacionamento duradouro? Essa Unidade não diz que todos 
devem chegar às mesmas conclusões a respeito das questões de 
consciência, mas que concordem em tratar com amor toda e 
qualquer diferença. O alvo é glorificar a Deus! As nossas 
diferenças não precisam dividir-nos, pelo contrário, pode capacitar-
nos a multiplicar o nosso louvor a Deus, você já havia pensado nisso? 
 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



   3 CARÁTER PROFUNDO  
Precisa ser desenvolvido as qualidades de caráter profundo (virtudes 
de Jesus). Isto leva tempo. Pode desqualificá-lo para liderança. 
Envolve seu relacionamento com Deus e com o próximo. Na verdade 
é o que você é quando ninguém está olhando (II Pe 1.5-8). É uma 
medida interior, do coração. Nasce no quarto de escuta. É testado na 
adversidade, mas desenvolvido na quietude, na solitude e nunca na 
solidão. Daí a importância dos relacionamentos no núcleo e na CBN.  
 

   4 NÚCLEOS NAS CASAS 

NA CPV É TUDO EM FUNÇÃO E PARA O NÚCLEO. 
CADA NÚCLEO É UMA IGREJA EVANGELIZADORA. 

Leia sobre Núcleos na página: CPV.ORG.BR: Projetos. 

"A dor é inevitável. O sofrimento é opcional." H. White  

Numa Igreja ou Núcleo o pastoreio é mútuo através do casal líder. 
O líder como pastor investe e descobre dons, mentoreia e treina o 
auxiliar para ser um líder como ele é. Cuida das dores, sentimentos e 
da vida espiritual de cada membro. Promove encontros semanais do 
núcleo com Jesus. Facilita e incentiva o ensino Bíblico com o 
discipulado pessoal, intercessões e apoio nas necessidades.  
 

   5 CELEBRAÇÃO – CULTOS  
Depois vem a Celebração dos núcleos no Culto, no Domingo às 
18h15. Cada núcleo vai alegrar-se junto com os demais núcleos pelos 
feitos de Deus. Aprender a amar um grupo maior. Ouvir a voz de 
Deus na mensagem para aprofundar a aplicação prática no encontro 
do núcleo. Sem desconsiderar os encontros extras núcleos como: 
Junta panela, cafés, caminhadas, evangelismo pessoal, homens de 
palavra, mulheres, casais e outras atividades apoiadoras como portas 
de entradas dos amigos. 
 

Mensagem - ����  
Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 

FUNDO DE MISSÕES 
No próximo Domingo teremos novamente a oportunidade de contribuir 
com Missões, trazendo nossas OFERTAS. Prepare-se durante a semana 
para este momento especial. Se cada criança e adulto oferecer o 
equivalente a um dólar, teremos uma força maior para o Cácio, Emeric, 
Wagner, Fernando Luis-CEM, Robert Lay-MIC, PZMN e IPB. 
 

        ORANDO  

1– Sr. Argemiro – Exames médicos na 
próstata.  
2– Sr. Vicente – Pai da Débora – 
Exames do coração.  
3– Sr. Oziel – (pai Edna) – Cateterismo.  
4– Sô Antônio (pai A.Lídia). Exames 
para hemodiálise.  
5– Tia Maria  (Virose).  
5– Beatriz recuperando da cirurgia e 
pela mãe do Almir.  
6– Sr. Ubiracy - Exames.  
 

CURSOS BÍBLICOS 
- 1. ED no quiosque - 9h00  
Do núcleo 4. Falar com Osmar. 
- 2. Panorama do AT – 17h00 
Terraço: juntoe com os catecúmenos 
e a gincana Bíblica infantil. 
- 3. Quinta-feira: Rosely, Beatriz, 
Lígia, Dilcimar, Isméria, Tatiana, Solange 
e Angélica. Preço do Custo do Material. 
Vai começar um novo curso e 
você pode se inscrever com a 
Rosely.  
- 4. No CEM:  
R$ 50,00 uma semana de Formadores 
de Consciência Missionária e por R$ 
100,00 do Aconselhamento Pastoral e 
Familiar em Julho.    

SEU NÚCLEO 
PODE MELHORAR, 

SE você apropriar dos HÁBITOS de 
um líder de núcleo. Decorar:  
1º Hábito: SONHAR. (Bol-203). 
2º Hábito: ORAR. (Bol-204). 
3º Hábito: CONVIDAR (Bol-205).  
4º Hábito: CONTATO (Bol-206).  
5º Hábito: PREPARO (Bol- 207).   
 

6º Hábito: MENTOREAMENTO 
Mentoreie, discipule ou 
acompanhe a vida de auxiliares 
eficazes. É cooperar com Deus 
em levantar um auxiliar visando 
maturidade e multiplicação. É 
multiplicar-se a si mesmo. É dizer 
não ao urgente e sim ao potencial 
do caráter de Jesus. Discipular 
não é só estudar a Bíblia com o 
amigo, é andar juntos com ele. 
 
Entenda que evangelização é INTENCIONAL 

e nunca será automática ou por acaso.  
É ordenança de Jesus:  

Fazei discípulos. 
 

QUARTA DE ORAÇÃO 
7h30– Na Vila Gianneti – Pr Paulo.  
16h30– No salão – Lúcia.  
19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Argemiro. 

 


