
 

ESCALA 
 

 
CULTO – 18h15 

Direção hoje: N. 4 Mensagem hoje:  
 Rosely  

Próx. Domingo, 25:   Pb. Osmar    e N. 3  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Silvana e Hélio  
Próx. Domingo – Dilcimar e Galvin   

 
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 19 – Lourdes Santana e Soninha Carvalho.  
 QUARTA, dia 21 – Tatiana Batista e Casamento Cláudio-Soninha.  

QUINTA, dia 22 – Lígia Dergam.   
 
BOAS PORTAS DE ENTRADAS PARA AMIGOS 
 

Sexta dia 9, tivemos um encontro excelente só de homens de 
palavra ou da promessa na casa dos Zuins.  
 

Quarta dia 14, tivemos um encontro especial só de casais 
celebrando o namoro no “Bompallato”.  
 

Agora, não perca dia 25, no próximo domingo, às 9h00 a 
caminhada ecológica bimestral a partir do quiosque.  
 

Obs.  
Hoje os líderes estão recebendo logo após o culto, o roteiro para os 
núcleos em papel e não será enviado por e-mail.   
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Dilcimar e Galvin 

Segunda  3 (Daison...) Tia Maria e Daison 
 4 (Osmar...) D. Eunice 

 5 (P.Santana...) Lú e Paulo 

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

“Se a pessoa não quer ajuda para sair das trevas, não tem como ajudá-la, pois 
não transformamos ninguém, apenas mostramos a Luz, SENDO LUZEIROS”.  

 

 
 
 
 

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

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  211     –     18  de junho de 2006 
 
 

CUIDADO:  
BIBLIOLATRIA,  CLESIO... e CLERIOLATRIA?  

 

Deus não cabe em 66 livros da Bíblia. Deus é muito maior que tudo 
que imaginamos. Nunca ouvidos ouviram, nem olhos viram o que 
Deus tem preparado para os que o amam. A Bíblia é a revelação de 
Deus e é tudo que precisamos para Crer e Servir. É o nosso único 
manual de Princípios e de Vida Cristã. Você só faz diferente se 
você quiser usar a Bíblia. Sem o estudo da Bíblia não existe 
cristianismo e nem vida pessoal com Deus. Mas ela também é um 
livro comum e não tem nenhum aspecto sagrado ou místico por ser 
carregada nos braços ou lida “versos soltos” sem estudo.  
 

     Monumento ou Movimento? 
O templo foi uma permissão de Deus a Davi e não o desejo de 
Deus. Jesus valorizou a sinagoga que era local de ensino e não o 
templo, que acabou sendo destruído nos anos 70. Jesus estava nas 
casas cuidando dos relacionamentos pessoais. Ele poderia ter 
começado com 5.000 pessoas, mas preferiu estrategicamente 
começar com os 12 nas casas. Ele ia mais às sinagogas que no 
templo. A igreja MOVIMENTO (de Jesus) seguiu firme até os 
anos 300 quando o Rei Constantino decidiu aceitar o cristianismo, 
iniciando os grandes templos (MONUMENTOS). Foi uma virada na 
igreja com retorno ao Antigo Testamento. Voltou o sacerdote, a 
clericalização e a hierarquia do Antigo Testamento. A Reforma de 
Lutero conseguiu alguns consertos. Mas a igreja continuou 
privilegiando prédios, construções, eventos e o clero, no lugar da 
pessoa, do grupo pequeno nas casas, da mesa de alimentação, dos 
relacionamentos e do sacerdócio universal de todos os crentes.  
 

   COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



SACERDÓCIO UNIVERSAL 
Todos podem exercer o sacerdócio. (Não é preciso ser líder, pastor ou presbítero). 
O chamado de Deus é para Servir as pessoas com Maturidade. Sacerdócio é um 
dom que Deus deu a todo crente em Jesus. Por isto, é que podemos orar, 
interceder, apoiar, relacionar, pastorear, evangelizar sem limitações, pois recebemos 
unção do Espírito de Deus para SERVIR PESSOAS tendo o caráter de Jesus, na 
igreja, no trabalho e na vida profissional, que é o nosso próprio campo missionário, 
em qualquer lugar. 
 

CESTAS DE ALIMENTOS 
HOJE, 3º DOMINGO. Traga para a cesta diaconal alimentos e 
materiais não perecíveis para confortar uma família necessitada.  

HISTÓRIA: Depois da proclamação da república nasceu um movimento 
nacionalista no seio da IPB, em que pastores brasileiros manifestaram-se 
contrários a missionários americanos por serem maçons, gerando um 
cisma que levou à fundação de uma outra Igreja Presbiteriana 
Indepedente em 1903. Um grande líder do começo do século XX foi o 
pastor Erasmo Braga. O presidente da república Café Filho era 
presbiteriano e frequentava a 1ª Igreja Presbiteriana de Natal. 
“Wikipédia.org”  

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

1. Apostila guia para orientar o Discipulador em 13 estudos Bíblicos. É um 
curso Bíblico para ser feito extra-núcleo.  
2. Apostila certa para o discípulo preencher, estudar a Bíblia e tirar suas 
dúvidas no encontro com o discipulador.  
 

Se você deseja cooperar com Deus no propósito d’Ele de ter uma 
grande família com filhos adotivos, parecidos com Jesus, fale com 
Edgard e entenda as apostilas acima, do discipulado Bíblico.  
 

Autopromoção – “Seja outro o que te louve, e não a tua própria 
boca, o estrangeiro, e não os teus lábios” (Pv 27.2).  
 

Líder: SEU NÚCLEO PODE MELHORAR, 
SE você ler o livro e se apropriar dos 8 HÁBITOS de um líder de núcleo.  
1º: SONHO. 2º: ORAÇÃO. 3º: CONVITE. 4º: CONTATO. 5º: PREPARO . 
6º: MENTOREAMENTO.  7º: COMUNHÃO. 8º: CRESCIMENTO. Não 
deixe de ler o livro dos 8 hábitos do líder eficaz.  

Mensagem - ���� 

Texto: Mc 5.21-24; 35-43 
Título: O que acontece quando Jesus entra na sua casa? 
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 

 

MISSÃO DA CPV  
O que você faz e como você faz, COOPERA com Deus?  

Somos uma comunidade de relacionamentos pessoais em núcleos (grupos de 5 a 10 
pessoas), com o objetivo de caminhar da imaturidade para a maturidade e da 
maturidade ao serviço, amando um ao outro e cooperando com Deus no Seu 
propósito de formar uma família com muitos filhos adotivos, parecidos com Jesus, 
fazendo discípulos em todas as nações: “Uma comunidade para transformar 
cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus”.   
 

        ORAR (Núcleos)  

1–Eliane Nogueira – Recuperando da 
virose belíssima e do HSJB.  
2–Tinôco – Recuperando da cirurgia. 
3–Sérgio e Marília – Construção da 
casa própria, perto do terreno da CPV.  
4 –Sr. Argemiro – Exames médicos na 
próstata.  
5– Sr. Vicente – Pai da Débora – 
Exames do coração.  
6– Sr. Oziel – Pai da Edna – 
Cateterismo.  
7– Sô Antônio (pai A.Lídia). Exames 
para hemodiálise.  
8 – Pneus Clinicar, Vidros Ubá, Salão 
Yara e outros negócios e profissões 
na CPV. Agradecer pelo Alan.   
 

CURSOS BÍBLICOS 
- 1. ED no quiosque - 9h00  
Do núcleo 4. Falar com Osmar. 
- 2. Panorama do AT – 17h00 
Terraço. Com a gincana Bíblica infantil.  
- 3. Quinta-feira: Curso de como 
estudar a Bíblia e no próximo semestre 
Antigo Testamento, com a Rosely.  
- 4. Intensivo:  Temos 2 turmas de 
catecúmenos preparando para o 
Batismo. Sábado à tarde.   
- 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. Falar com o Pb. 
Pacheco e Coordenador no CEM.    

 

QUARTA DE ORAÇÃO  
16h30– No salão – Lúcia.  
19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro. 
 
CATEQUESE NA CPV? 
Catecúmenos pré-
adolescentes.  
Para os filhos das famílias da 
igreja estudar a Bíblia.  
Será um curso especial de 2 
semestres a partir de agosto. 
Numa noite em 1 hora por 
semana. Para os que desejarem 
comprometer-se com Jesus 
fazendo a pública profissão de fé 
e batismo. Falar com a tia Edna.  
 

Se ligue.  Até 12 anos os nossos 
filhos recebem o impacto do 
evangelho por princípios Bíblicos 
em 3 pilares e agora já podem 
assumir pessoalmente um 
compromisso direto com Jesus. 
 

SEJA UM APRENDIZ DE LÍDER 
Um auxiliar é treinado pelo seu 
líder ajudando no preparo e 
crescimento do seu núcleo.  
Neste final de semana os líderes 
tiveram um treinamento especial 
no CEM com o Pr Cristian Gillis.  

 

IMATUROS não servem, mas querem ser servidos. Imaturos não dão 
conselhos sábios, mas são expertos na sua própria sabedoria. A igreja 
escolhe os presbíteros e diáconos pelo seu voto. Liderar é servir pessoas.   
 

 

 
 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

Fique dentro de um núcleo na CPV! Fale com um líder.  


