
 

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: N. 5 Mensagem hoje:  
 Pr Paulo Leal   

Próx. Domingo, 18:   Rosely    e N. 4  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Fátima e Roberto 
 

Próx. Domingo –  Silvana e Hélio   
 
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  
 

HOJE, dia 11 – Jamlle Filgueiras e Sô Oziel.  
AMANHÃ, dia 12 – Jussara Alves (Aracaju).  

TERÇA, dia 13 – Aparecida Silva.  
SEXTA, dia 16 – Jorge Luis.   

 
O NÚCLEO 1 CONVIDA, 
Os interessados em comemorar e celebrar a vida a dois e o casamento 
numa noite romântica com “Fondue” dos namorados.    

Quarta, dia 14, 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.  

 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Ismeria e Wiliam 

Segunda  3 (Daison...) Tia Maria e Daison 
 4 (Osmar...) Maria do Carmo  

 5 (P.Santana...) Cida e Ademir 

Terça 2 (Stanley...) Fátima e Roberto  
Sexta Adolescentes  Jamile e Davi  
Sábado 6 (Zuin...) Débora e Affonso 
Orientação dos núcleos – Edgard e Edna   
 

Lembrar: Próximo domingo, por ser o 3º do mês – CESTAS 
ALIMENTOS e OUTROS NÃO PERECÍVEIS.   
 

 

 
 
 

Cada casa ou núcleo uma igreja, cada cristão um ministro.  
 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  210     –     11  de junho de 2006 
 
 

CASAMENTO E SEPARAÇÃO  
Não se negocia princípios. Juntar 2 vidas diferentes não é tão 
simples. O compromisso e a atitude de amar é o que sustenta 
uma relação. A decisão de amar é o segredo de manter a 
união. O amor é uma ordem de Jesus e deve ser uma decisão 
consciente e consistente de cada pessoa. A mulher precisa 
tomar a decisão de ser amada pelo seu marido. A estrutura da 
mulher foi feita por Deus para ela ser amada. A do homem 
para amar e liderar, dando a vida por ela. Fica um vazio interior 
no homem que não ama e na mulher que não é amada. O 
homem é o líder natural da família (Ef 5.23-25).  
Adão foi omisso na sua liderança com Eva e causou a 
desobediência para a morte. A separação é culpa da falta de 
liderança do homem, que no lugar de liderar como Cristo fez, 
intimidou a mulher e os filhos, com suposto poder, opressão, 
ordens e não com a liderança de Jesus. Daí o surgimento do 
movimento de defesa feminista, que acabou gerando o 
machismo e outras depravações da família.  
O homem tem de assumir a responsabilidade do rumo da sua 
família, da igreja e do país. O verdadeiro líder não preocupa 
em fazer a vontade da esposa e dos filhos, mas supre as 
necessidades físicas, emocionais e espirituais de todos eles. 
Em cada 5 divórcios, 4 dizem que poderia ter tentado mais. 
Mas é preciso que a mulher queira ser amada pelo marido e o 
homem decida amar a sua esposa e cuidar dela. Liderar é 
servir, é amar. Isto faz bem para o Corpo de Cristo.  
 

DÍZIMOS e OFERTAS QUEM AMA, CONTRIBUI!  
HOJE 2º DOMINGO. 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. 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! 
 

   COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



DISCÍPULO e DISCIPULADOR nos NÚCLEOS. ESTA É A IDÉIA QUE 
VOCÊ PRECISA ENTENDER e APROPRIAR PARA EVANGELIZAÇÃO 

DO AMIGO E MULTIPLICAÇÃO DO SEU NÚCLEO. VEJA:  
1. Temos o caderno-guia para orientar o Discipulador em 13 Estudos 
Bíblicos para o discípulo que está começando a carreira cristã. É um curso 
Bíblico pessoal e extra-núcleo. Falar com Edgard.  
2. Na hora certa o discípulo faz um curso rápido de Doutrinas Básicas – 
Catecúmenos, para assumir publicamente o seu compromisso com Jesus 
pelo Batismo e Profissão de Fé, passando a ser também um discipulador de 
um novo discípulo, sem abandonar o seu orientador na fé. Tanto o discípulo 
como o discipulador ampliam sua maturidade trabalhando juntos e passam 
da maturidade ao Serviço. 
3. O novo discípulo aprende a estudar a Bíblia com o seu discipulador.  
Em seguida o discípulo fica sendo apenas orientado na fé quando 
necessário, porque ele aprendeu estudar a Bíblia e entrar do Quarto de 
Escuta sozinho.   
4. Assim se forma uma cadeia de discípulos X discipuladores criando 
intimidade com Deus e fortalecendo os laços da amizade dentro do Núcleo, 
formando a Comunidade de Base do Núcleo-CEB.  
 

RETIRO DOS LÍDERES - PRÓXIMA SEXTA  
Sugerimos a leitura do livro dos 8 hábitos antes do Retiro. Será nos dias 16, 
17 e 18 com o Pr. Cristian Gillis de Belo Horizonte (I. B. Redenção).   
Dia 16 Sexta 19h00, Sábado 8h00 com almoço, Sábado à tarde e 
Domingo 9h00 com almoço no CEM. Será um momento chave para 
crescimento dos líderes e auxiliares de núcleos da CPV. A igreja deve 
orar pelos seus líderes de núcleos. O líder não pode baixar a “guarda”.  
 

TESTEMUNHOS DO CURSO: 
“COMO ESTUDAR A BÍBLIA” na EBT da CPV 

1) Estudar a Bíblia em forma de disciplina me possibilitou ter mais contato com a Palavra de 
Deus. Refletir e aplicar os ensinamentos de Jesus em minha vida prática. Esta disciplina foi 
uma excelente oportunidade para criar tempo para o "essencial" - a vida com Cristo. Solange 
Bigonha  
2) Significou muito para mim. Pois estou aprendendo os ensinamentos de Senhor e com isso 
estou levando para dentro da minha casa e amigos. 
Foi muito importante para mim! Tatiane Batista.  
3) Abriu "minha cabeça" para interpretar melhor o texto da Bíblia. Dilcimar. 
4) Ampliou minha visão! Deixei de ser superficial na leitura da Bíblia. Aprendi mais sobre o 
caráter de Cristo. Sinto-me feliz com um desejo de aprender mais. Beatriz. 
5) Aprendí entender a bíblia com clareza e a discernir melhor o que o autor está querendo 
dizer. É ótimo! Tenho que confessar que às vezes me sinto confusa com a minha nova maneira 
de estudar. Porque hoje leio a Bíblia com mais Unção. É Deus falando comigo e através de 
mim. Ismeria.  
Vai começar um novo curso Bíblico e você pode se inscrever com a Rosely. 
 

Mensagem - ����  

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

Líder: SEU NÚCLEO PODE MELHORAR, 
SE você apropriar dos 8 HÁBITOS de um líder de núcleo. Decorar:  
1º Hábito: SONHAR. 2º Hábito: ORAR. 3º Hábito: CONVIDAR. 4º Hábito: 
CONTATO. 5º Hábito: PREPARO . 6º Hábito: MENTOREAMENTO.   
7º Hábito: COMUNHÃO.  
 

8º Hábito: CRESCIMENTO. Comprometa-se com o seu crescimento 
pessoal. Deus espera crescimento espiritual. É a fonte para mudanças 
pessoais e do núcleo. Previne o declínio e o negativismo. Paulo 
recomendou a Timóteo que exercitasse no progresso da vida cristã. 
Ninguém pode crescer no seu lugar. Você mesmo precisa trabalhar para 
crescer. O crescimento não é a curto prazo. É preciso perseverar.  

Entenda que evangelização é INTENCIONAL e  
nunca será automática ou por acaso.  

É ordem de Jesus:  
Fazei discípulos. 

 

ALAN (filho Sílvio e Eliane), recém formado em Direito na UFV, voltou pra 
Viçosa como assessor do Juiz no Tribunal de Justiça local. PARABENS.  
 
CAMILA DERGAN foi recebida ontem com festa pelo seu retorno dos EUA.  
 

BIBLIOTECA DA CPV. É uma imitável organização. Conheça 
e use o manual de rotinas e operações da Biblioteca. 
Ganhamos nesta semana do Wiliam 3 CDs com sermões da 
igreja de Aracaju, para ser emprestado aos interessados.  
 

É PRECISO ORAR: 1.Agradecer pela gravidez da Rosely e 
pedir por uma gestação tranqüila e normal. 2.Pedir pela 
recuperação da Yngrid (Afrânio e Yara) que passou quase a 
semana toda hospitalizada no HSS. 3.Pela recuperação da 
cirurgia do Tinoco em BH. 4.Pelos exames da próstata do Sr. 
Algemiro. 5.Pelo retiro dos líderes de núcleos na sexta. 6.Pela 
construção da casa própria do Sérgio e Marília e também 
porque está em novo endereço de residência, enquanto 
constroem perto do quiosque. 7.Pelos relacionamentos 
conjugais. 8.Pelos nossos missionários e profissionais.    
 

SÁBADO, dia 17, às 19h30 NA IPV: Culto de Gratidão pelas 
BODAS de OURO do Sô Algemiro e D. Maria; Reve e D. 
Djanira. Estamos convidados.  
 
“Temos visto aqui bem de perto, o quanto a cultura indígena é corrompida, de 
forma diferente, mas não menos que a nossa. E sabemos que a cultura 
corrompida, a política corrompida, a polícia corrompida, etc. é tudo 
conseqüência da natureza humana caída. Não sobrou ninguém! Do acadêmico 
ateu na universidade ao indígena animista na floresta, todos sofrem o mal da 
depravação total, sendo igualmente carentes da graça de Deus. A idéia do 
“índio puro” é mito, não passando de uma falácia”.  
Cácio e Elisângela – Amazonas.  
 


