
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 3 Pb. Osmar  

Próx.Domingo, dia 2:   Pr Fernando Luis      e N. 1 
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Silvana e Hélio  
Próx. Domingo – Terezinha e Osmar   

 
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  
 

SEXTA, dia 30 – Dona Lydia Lima e Paulo Santana.  
SÁBADO, dia 1 – Osmar Ribeiro.   

 

POR ONDE ENTRAM OS SEUS AMIGOS? Pelos 
relacionamentos, pelas amizades, pelo exemplo de vida, e 
comportamento coerente do núcleo com a presença de Jesus 
no poder do Espírito Santo. As portas podem ajudar: 
Caminhadas, junta-panelas, fondues, filmes, homens, 
mulheres, visitas, festas, comemorações, shows, teatros, pic-
nics, clube de leituras, etc.  
 

NOVO ENDEREÇO E NOVO TELEFONE: Sérgio e Marília, que exercem 
seu ministério no núcleo 5: Rua Tiradentes, 180/401, 3892-2893.  
 

NOVO E-MAIL: gilmarmelquiades@bol.com.br  
 

TERRENO E QUIOSQUE: O Sérgio, com o seu ministério voluntário na CPV 
cuidando do terreno e quiosque, ficou chocado com a falta de respeito na 
invasão dos vizinhos no campo de futebol, quebrando janelas, cercas e 
fazendo sujeiras por todo lado e dentro do quiosque.  
Em breve vamos começar a construção de um grande salão para a CPV.  
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Edna e Edgard 

Segunda  2 (Stanley...) Cynthia e Stanley 
 3 (Daison...) Dona Angélica 
 4 (Osmar...) Terezinha e Osmar 

 5 (P.Santana...) Marília e Sérgio 

Sexta Adolescentes  Jamile e Davi  
Sábado 6 (Zuin...) Débora e Affonso 
Orientação dos núcleos – Edgard e Edna   
 

 
 
 
 

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

Cultos de Celebração às 18h15  - www.cpv.org.br  
 

Número  212     –     25  de junho de 2006 
 

FRASE DO PAPA BENTO, CONTESTADA PELOS EVANGÉLICOS. 

 
 

NÚCLEOS E NOVOS NA FÉ  
DEUS age por meio de todos no núcleo. A Graça foi dada a cada um 
para sermos aperfeiçoados no desempenho do ministério conforme 

os dons. O espaço para usar os dons é no pequeno grupo. 
Cultivando as virtudes e o caráter de Jesus dentro na normalidade 

do núcleo, a pessoa nova entra observando a vida no núcleo, sentirá 
o que está acontecendo e verá que Jesus é de fato real e importante 
naquele núcleo. Certamente o Espírito vai trabalhar no coração dele. 
Cada membro do núcleo deve preparar para levar um salmo, uma 

oração ou uma palavra de comunhão para o seu núcleo.  
 

-A partir do próximo domingo a seqüência de direção dos cultos será: N.1,2,3,4,5,6,Ad.-  

   COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 
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PRÓX. DOMINGO É DIA DE MISSÕES. SEMPRE NO 
PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS (Dia 2). Prepare e traga a sua oferta missionária. 
Se cada criança e adulto ofertar o equivalente a 1 dólar (R$ 3,00), vamos ajudar 
melhor o trabalho dos nossos missionários. Faça parte como responsabilidade e 
privilégio do fiel. NO 2º DOMINGO, Dia 9-JULHO, TEREMOS OPORTUNIDADE 
PARA OFERECER OS DÍZIMOS E OFERTAS PARA CONSTRUÇÃO.   
 

PASTOREIO – 2007. Não existe uma pessoa capaz de ser tudo: pastor, 
mestre, administrador, presidente, evangelista, conselheiro e pregador. Por esta 
razão a igreja é o Corpo de Cristo, onde o Pastor é Jesus. A igreja deve ter uma 
liderança plural e nunca individual. Em colegiado ou em conjunto desempenham a 
liderança conforme os dons com a capacitação do próprio Deus. I Pe 4.10-11 diz: 
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Estamos orando por 
um pastor efetivo de tempo exclusivo que lidere e forme uma equipe de 
líderes no pastoreio completo da CPV, no tempo de Deus. Somos uma igreja 
intencionalmente relacional, para chamar os de fora, falar ao coração pela nossa 
própria vida como uma “VITRINE” de Jesus, dentro de um grupo pequeno nas casas. 
 

DONS PARA O SERVIÇO. Rm 12. 6-8 – Trata dos dons funcionais: 
Falar e Servir. São dons permanentes e do dia a dia. I Co 12.4-10 – Trata dos 
dons operacionais: Sabedoria, conhecimento, fé, cura, discernimento, linguas, 
interpretação. São dons para o grupo pequeno ou núcleo, dados pelo Espírito 
quando e como Ele quiser, segundo a necessidade. Ef 4.11 – Trata dos dons 
ministeriais: Evangelista, pastor, mestre, apóstolo, profeta. São dons para a igreja 
como um todo, com a função de treinar e aperfeiçoar os líderes. Aprendemos isto no 
treinamento de líderes no último final de semana.   
 

TRANSIÇÃO. A Igreja do Novo Testamento foi o resultado da transição do 
Judaísmo centrado num local geográfico: Israel; numa cidade: Jerusalém; num 
templo: a casa de Deus; num sacerdócio limitado a uma tribo: Levi; e num dia 
específico de adoração: sábado, com a finalidade exclusiva de preservação da 
instituição com os seus ritos, preceitos e leis, para um movimento leve, ágil e 
penetrante no coração, sem centralização num local geográfico: por todo o mundo, 
numa cidade: em todas as cidades, num templo: casas como as de Áquila e Priscila, 
Filemon, Ninfa, num sacerdócio restrito: todo crente faz parte do sacerdócio real, e 
num estilo específico de adoração: todos os dias em Espírito e em Verdade, com a 
finalidade específica de fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando e 
ensinando a todos a guardar no coração as ordens do Mestre, contando a sua 
promessa de estar com esta igreja movimento até o fim dos tempos. JESUS é a 
união, a UNIDADE criada e o protagonista dessa transição. Precisamos 
promover uma nova transição: Voltar aos grupos pequenos como 
necessidade da igreja intencionalmente relacional. - Este foi um dos assuntos 
do seminário do Pr Cristian Gillis aos líderes de núcleos da CPV no último final de 
semana no CEM. Um alto investimento da CPV aos seus líderes de núcleos ou grupos 
pequenos de relacionamentos. O próximo “HAPPY HOUR” dos líderes e 
auxiliares será no dia 7 de julho para uma ressonância sobre a Agenda de 
Deus para a igreja hoje. Participe mesmo não tendo ido ao CEM.  
 

1 Co 14.26: “Quando vocês se encontram nos núcleos, cada um tem um 
salmo, ou palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou 
interpretação. Tudo seja feito para a edificação do Corpo”. Devemos ser uma 
resposta para os nossos tempos. COMECE A PREPARAR PARA O SEU NÚCLEO 
DURANTE O CULTO NO DOMINGO, ANOTANDO O SERMÃO.  
 

NOSSA MISSÃO  
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

COMPROMETIDA EM TRANSFORMAR PESSOAS EM VERDADEIROS E 
FRUTÍFEROS DISCÍPULOS DE JESUS”. 

 

SEU NÚCLEO PODE SER UMA BÊNÇÃO, 
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.  
O preparo é essencial na eficiência de um núcleo. Deus quer a 
oportunidade de ajudar o seu núcleo, se houver pré-paro.  
Não deixe de ler o livro dos 8 hábitos do líder eficaz.  
 

        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. Algemiro – 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–Gideões, que distribuíram mais de 
80.000 Bíblias em Viçosa e região.  
8 – Pr Paulo, dando curso em Roraima e 
Zuin com a família em Brasília.  
9 – Espelhos Ubá, Salão Yara, 
Sociedade Gilmar, Pneus CliniCar e 
outros negócios e profissões na CPV.  

QUARTA DE ORAÇÃO  
16h30– No salão – Lúcia.  
19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro. 
 

CATEQUESE EM AGOSTO 
Para os filhos das famílias da igreja estudar 
a Bíblia. Falar com 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. 
 

DIA 2-JULHO: MINISTÉRIO 
INFANTIL. Pais das crianças.  
Próx. Domingo, às 9h00 no 
quiosque: Reunião dos Pais.  
 

À noite: Premiação do 
quadrimestre. “Deus e Eu”.  
 

Em agosto: Noite de Missões e 
noite do pijama.   

 

“Não espere, pastoreie os membros do seu grupo”. Ajude a conduzir os 
encontros com preparo, planejamento, ações e soluções de problemas.  
 

 
 

Mensagem - ���� 

Texto: __________________  
Título: __________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


