
 

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: N. 2 Mensagem hoje:  
 Pr Fernando Luis - CEM   

Próx. Domingo, 11:   Pr. Paulo Leal    e N. 5  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Ana Paula e Luíza 
 

Próx. Domingo –  Fátima e Roberto   
 
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 Junho: Lúcia e Diná 
    

�       ANIVERSARIANTES  
 

AMANHÃ, dia 5 – Wiliam Alves (Aracaju).  
QUARTA, dia 7 – Yara Rodrigues.  

SÁBADO, dia 10 – Larissa de Souza.  
Domingo, dia 11 – Jamile Filgueiras e Oziel Moraes.   

     

O NÚCLEO 1 CONVIDA: 
Todos os interessados em comemorar 
e celebrar a vida a dois e o 
casamento numa noite romântica com 
“Fondue” dos namorados. 
Dia: 14-Junho (quarta)- 20h00.  
Local: Restaurante Bom Pallato (em cima da loja Mundial 

interiores na Rua Milton Bandeira).  

Confirmar com a Dilcimar: dilcimar@saaevicosa.com.br 
3891-2563.Uma Porta de Entrada para o seu amigo.Leve-o. 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Beatriz e Almir 

  2 (Stanley...) Cynthia e Stanley  

Segunda  3 (Daison...) Rosely e Lúcio 
 4 (Osmar...) Maria Aparecida  

 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  209     –     04  de junho de 2006 
 
 

         FUNDO DE MISSÕES 

 

HOJE, 1º Domingo, teremos novamente a oportunidade de 
contribuir com Missões, trazendo nossas OFERTAS. Se cada criança e 
adulto oferecer o equivalente a um dólar (R$ 3,00), daremos uma força 
maior para o Cácio, Emeric, Wagner, CEM-Pr.Fernando, MIC-
Pr.Roberto, PZMN e IPB. Consagre esta área da sua vida ao Senhor.  
 

“... a causa das Missões muito deve a não poucas 
pessoas que, não obstante jamais terem ido ao 

campo missionário, nem terem feito grandes 
ofertas de dinheiro para essa obra, porém, 

trabalharam em oração, e na eternidade ficarão 
surpreendidas ao verem quanto progresso da 

obra se deve ao seu amor, simpatia e orações” 
James Hudson Taylor (1832-1905) 

 

Todos caíram. O índio não é completamente inocente, puro, e Deus 
não vai tratá-lo de modo especial, como acham alguns. Missões para 
os índios é responsabilidade da igreja local. Igreja sem visão e 
envolvimento missionário (local e de longe) está fadada a ser campo 
missionário. Até que ponto nossos filhos estão sendo incentivados e 
desafiados para a obra missionária? 

 
CAMILA DERGAN  
De volta pra casa, a família estará no aeroporto em S.Paulo nesta terça, 
chegando a Viçosa no próximo sábado. Bem-vinda, Camila.  
 

HOMENS DE PALAVRA ou DA PROMESSA  
NESTA SEXTA, Dia 9 – 20h00. Para assistir um filme só pra homens e um 
show de violão no teatro do centro de vivência. Falar com Zuin.   
 

COMISSÃO DE EXAMES DE CONTAS DA TESOURARIA  
Cida Peixoto, Lúcia Freitas, Ana Paula. Suplentes: Ademir e Allan.  
 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



DÍZIMOS e OFERTAS QUEM AMA, CONTRIBUI!  
PRÓXIMO DOMINGO, DIA 11. O dízimo só pode ser entendido – e 
experimentado com o coração – quando oferecido consciente e responsavelmente. 
Se não for sincero e gratuito, não é dízimo: é tentativa de suborno! Se não for ação 
de graças, não é dom: é tentativa de compra! Troca, Barganha. Não temos riquezas 
para comprar a Deus, e Ele não tem o que vender porque tudo o que tem oferece a 
nós gratuitamente! Contribuir com o dízimo é gesto humilde e coerente de quem 
reconhece que só em Deus está a fonte que sacia a sede de infinito que há em nós. 
Quem entende e sente que Deus é amor, contribui!  Contribui porque quer partilhar 
a descoberta de que Deus é Amor! O dizimista autêntico não paga, mas entrega o 
dízimo (10%), porque sabe que Deus quer ser amado como ama: gratuitamente! 
 

Queridos irmãos e amigos da CPV:Queridos irmãos e amigos da CPV:Queridos irmãos e amigos da CPV:Queridos irmãos e amigos da CPV:    
É com muita alegria que convidamos vocês para o culto de 

celebração das Bodas de OuroBodas de OuroBodas de OuroBodas de Ouro de nossos pais: 
MariMariMariMaria ea ea ea e    Algemiro, Algemiro, Algemiro, Algemiro,     Djanira e Elben, Lina e José GomesDjanira e Elben, Lina e José GomesDjanira e Elben, Lina e José GomesDjanira e Elben, Lina e José Gomes.  

 O culto acontecerá na IPV (Av. P.H. Rolfs, 275), Sábado, 17 de 
junho, às 19h30. O pregador será o Rev. Elsson da Silva Moraes, 
REVINHO, de Macaé, RJ, ex-pastor da IPV, e que celebrou as 

Bodas de Prata desses mesmos casais. 
Esperamos por vocês! 

Filhos, Filhas, Genros, noras, netos, netas, bisnetos e bisnetas... 
 

NOTÍCIAS DO CONSELHO 
PRESBÍTEROS:  
O Conselho entende que ser líder é um privilégio, vocação e dom de Deus. 
Isto vem da simpatia e direção do Espírito para a Assembléia que elege os 
mais maduros para servirem a igreja de Cristo como presbíteros e diáconos. 
A Graça está acima da lei. Trabalhamos sempre pela inclusão, amizade, 
apoio, suporte, amor, carinho, confiança e tratamento pessoal com muita 
oração e esperança. O comportamento geral da igreja nos interessa 
muito. O canal de comunicação entre o conselho e qualquer membro 
da igreja está sempre livre. Você pode falar direto ou através do líder 
do seu núcleo.  Discutimos idéias, planos, metas, pastoreio, conceitos e 
tratamos os desvios segundo os princípios Bíblicos do Novo Testamento, 
visando a sua recuperação integral para servir o Reino dos Céus.  
 

DIÁCONOS:  
Os Diáconos como os Presbíteros, também servem pessoas. Eles cuidam 
da ordem dos encontros, celebrações, patrimônio, bens e da coleta dos 
dízimos e ofertas da igreja. A seu pedido, o diácono eleito Cláudio 
Henrique, está licenciado das suas funções para cuidado pessoal e da 
família. Eles devem receber todo o nosso carinho, amor e orações.   
 

INTERNET e BOLETIM e Convite  
 - Mande um e-mail para o Emeric na Escócia e solicite para fazer parte da 
lista da CPV na Internet. Depois é só clicar e confirmar na resposta.  
 - Na página da CPV.ORG.BR, você lê todos os Boletins anteriores e ainda 
sobre Núcleos, Ministério Infantil, além de poder enviar seu pedido de 
oração e agora tem o link Missões que será atualizado pelo Wagner. 
 - Culto de gratidão pela IV viagem Projeto Água Viva. Hoje na IPV.     
 

        ORANDO  

1–Sérgio e Marília – Construção da 
casa própria, perto do terreno da CPV.  
2 –Sr. Argemiro – Exames médicos na 
próstata.  
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 – Negócios e profissões.  
 

CURSOS BÍBLICOS 
- 1. ED no quiosque - 9h00  
Do núcleo 4. Falar com Osmar. 
- 2. Panorama do AT – 17h00 
Terraço: junto 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 Bíblico 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 8 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 (208).   
 

7º Hábito: COMUNHÃO. Encontros 
sociais atraem pessoas novas, cria 
oportunidade de praticar as ordens 
dos “uns aos outros” do NT. Permite 
usar a influência positiva da comida.  
 

Entenda que evangelização é 
INTENCIONAL e nunca será automática 

ou por acaso.  
É ordem de Jesus:  
Fazei discípulos. 

 

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

 

RETIRO DOS LÍDERES DE NÚCLEOS 
Sendo o quiosque aberto e muito frio nesta época, estamos indo para um final 
de semana no CEM com líderes, auxiliares e cônjuges. SERÁ NOS DIAS 
16, 17 e 18 com o Pr. Cristian Gillis de Belo Horizonte (I. B. Redenção).   
Sexta 19h00, Sábado 8h00 com almoço, Sábado à tarde e 
Domingo 9h00 com almoço no CEM. Terminará tudo 
antes do jogo do Brasil. Será um momento chave para 
crescimento dos líderes e auxiliares de núcleos da CPV. 

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


