
ESCALA 
 

 

CULTO – Próx. 

Dom. 10h00 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 1 Pr. Fernando Luis  

Próx.Domingo, dia 9:   Pb. Zuin   e  N. 6 (ou 2) 
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Terezinha e Osmar  
Próx. Domingo – D. Lydia e Sô Ubiracy   

 
Ministério Infantil  

 

 

Hoje: Crianças até 12 anos (Prox. Domingo culto 10h00).  
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  
 

QUINTA, dia 6 – Casamento Affonso e Débora.  
SÁBADO, dia 8 – Casamento Jorge e Lígia. 
Domingo, dia 9 – Túlio Alves (Aracaju).    

 

AMIGOS, FAMÍLIA E VIZINHOS? Eles são trazidos por 
Jesus em conseqüência do que você é, e do que você faz. 
Cada membro do núcleo é uma “vitrine” de Jesus aqui na terra.  
O relacionamento, a amizade e a coerência do Núcleo farão 
com que Jesus seja real em cada membro e o próprio Deus vai 
acrescentando os que crêem. O seu núcleo deve ter a 
presença constante e segura de Jesus nos encontros.  
 

Pregadores de Julho: Pr. Fernando, Pb. Zuin, Pr. Paulo Leal, Ana Lídia e 
Pb. Geraldo Márcio. No próximo domingo culto será às 10 horas.  

 
RECESSO DE JULHO. Por ser um mês irregular os núcleos estarão de 
férias nas semanas de 10, 17 e 24 de julho. O recesso não exclui encontros 
informais, visitas, junta-panelas, orações e outras iniciativas de comunhão.  

  
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Beatriz e Almir 

Segunda  2 (Stanley...) Ana Lídia e Sô Antônio  
 3 (Daison...) Tia Maria e Daison 
 4 (Osmar...) Terezinha e Osmar 

 5 (P.Santana...) Dona Lydia e Sô Ubiracy 

Sexta Adolescentes  Neno e Letícia  
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  213     –     02  de julho de 2006 
 

  VITRINE UNS AOS OUTROS  
Ouvimos no último treinamento de líderes com o Pr Cristian 
Gillis que o projeto de Deus não é individualista ou para o 
indivíduo, mas é manifesto no Corpo, na Igreja, porque somos 
uma vitrine de Jesus em grupos pequenos. Porque mostramos 
e apresentamos Jesus pelo nosso comportamento e ações de 
mutualidade. Deus acrescenta novas pessoas ao trabalho 
coletivo do grupo pequeno e não é individual, pois uma 
maneira de ler a Bíblia de forma individualista é procurando 
bênçãos para mim mesmo. O núcleo tem a presença de Jesus 
e é Nele que nos reunimos em grupos pequenos. O núcleo é 
uma igreja capaz de desenvolver a fé e os dons espirituais. 
Unidade em Jesus é: Mutualidade, reciprocidade, 
interdependência, afinidade e amor ao outro, porque o trabalho 
é o de servir pessoas.  
 

HOJE É DIA DE MISSÕES. SEMPRE NO PRIMEIRO DOMINGO DO 

MÊS, temos o privilégio de ofertar para missões. A CPV 
mensalmente ajuda no sustento do Emeric (Escócia), Cácio 
(Amazonas), Wagner (Mato Grosso), Fernando Luis (CEM), 
Robert Lay (Ministério de igrejas em células de Curitiba), PZMN 
e Supremo Concílio da IPB, e eventualmente com algum 
projeto especial. Neste mês estamos colaborando com R$ 
100,00 para o os alunos do CEM participarem do estágio na 
Argentina, porque todo dia é dia de missões. 
 

PRÓX. DOMINGO. 2º DOMINGO, Dia 9-JULHO, SERÁ A 
OPORTUNIDADE PARA OS DÍZIMOS E OFERTAS PARA 
CONSTRUÇÃO.  Entregar o Dízimo é mais do que um privilégio de ser 
participante. É participar da bênção de ter a mão protetora de Deus 
sobre a família envolvida com obediência plena a Jesus.  

 

   COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



COPA DO MUNDO E JOGO DO BRASIL 
O BRASIL vai GANHAR a final da Copa, o horário do nosso culto 
no próximo domingo será às 10h00 da manhã.  Não teremos 
nada a tarde e a noite no próximo domingo.  
 

ENCONTRO 6ª. “Quando vocês se encontram nos núcleos, Jesus é a pessoa 
principal e mais importante. Cada um deve preparar a partir do culto de domingo 
para levar ao encontro com Jesus um salmo, ou palavra de instrução, e estar aberto 
para cooperar com Deus no Seu propósito”. Nesta sexta, dia 7 na casa da 
Terezinha e Osmar às 19h00, os casais líderes e auxiliares farão uma 
ressonância sobre Efésios 4, a partir do treinamento do CEM. 
 

QUIOSQUE: O Sérgio, com o seu ministério de cuidar do terreno e 
quiosque, tem agora a ajuda do Sr. Algemiro e do vizinho (Sebastião) 
que mora na frente do terreno. Eles têm as chaves e podem abrir 
quando for preciso para toda atividade.  
Em breve irá começar a construção de um grande salão no terreno.  
 

NOSSA MISSÃO  
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 

RECADOS DA INTERNET PARA A CPV:  
Hoje eu fiquei muito feliz porque finalmente vamos começar na nossa congregação 
o trabalho de núcleos. Sexta que vem vamos ter uma vigília e sábado e domingo 
estaremos em retiro para definir o cronograma de trabalho e declarações de 
propósito, missão, divisão de tarefas, etc. Eunice Cunha – Goiânia.  
 

Acabo de chegar do hospital, fiquei duas horas no soro. Estou com Vômito, 
diarréia e dor de cabeça a dois dias. Temos muitos motivos para orar. Estou 
passando um momento muito difícil no trabalho aqui em Aracaju. Jussara Alves.  
 

Tenho estado muito apertado no doutorado, mas sem  perder o foco. Bastante 
envolvido na igreja, editando revista bimensal, música e núcleo. Tem uma senhora 
de 90 anos que mora num asilo (bom, casa de velho aqui é outro padrão). A banda 
da igreja foi tocar lá, como faz todo ano. Identificamos com ela porque ela morou no 
Brasil por 45 anos. Ela queria abraço de brasileiros. Júlia teve papel importante 
nisso, porque as duas vezes que a levei, fez muito sucesso. Kléos – Inglaterra.  
 

Pergunte pra Deus COMO devemos orar. Na verdade não devemos pedir ou só 
esperar, ou só dizer pra Deus o que queremos, mas devemos perguntar COMO 
devemos orar a Ele. E quando entendermos como devemos orar por tal situação, aí 
sim, vamos pedir, agradecer e Deus fará aquilo que Ele quiser. E Ele nos mostrará o 
que Ele quer. Por exemplo: 1º Elias orou por seca e depois por fogo, 1º entendia o 
que Deus queria pra depois pedir o que Deus queria. Sarah Alves - Inglaterra. 
Louvamos ao Senhor por podermos compartilhar mais um mês de atividades na 
Escócia. “Na China nos não temos oportunidade de conhecer Deus”. Moon 26 anos, 
Chinesa. Essas foram as palavras ditas pela Moon, que trabalha com a Marcy. 
Enquanto trabalhavam, a Marcy compartilhava sobre a Bíblia e as bênçãos de Deus 
sobre a nossa família, e quanto mais ela falava, mais a Moon queria saber e ficava 
encantada com tudo. Emeric-Escócia.  
 

Amados, gosto muito dos boletins virtuais da CPV que vem sendo uma benção 
para mim, através dele me sinto mais perto de vocês. Quando leio os avisos me da 
aquela saudade e com uma imensa vontade de estar aí e participar com todos vocês. 
Mas oro muito pela CPV e pelo seu crescimento e edificação em Cristo. 
Estou presente com vocês através das orações. Lusineia Kropidlowski – Bahia.   
 

São lingüística e culturalmente bem preservados, apresentam uma religiosidade 
animista e um quadro social de muita carência. Não sabemos ao certo quantos são, 
mas com certeza é um grupo minoritário, com não mais que algumas centenas de 
pessoas. Cácio – Amazonas.  
 

Recebi o presente do dia das mães, fiquei emocionada com o carinho, realmente 
não esperava. Vocês são muito cuidadosos e amorosos, mesmo na distância. Sinto 
estar mais próxima de vocês do que na igreja que freqüento. Cláudia – Mato Grosso.  
 

        ORANDO  

1–D. Eny – Chegará amanhã em Viçosa, 
com filha Edyr de SP. Vai precisar de 
recursos espirituais para enfrentar a casa 
sem o marido com quem viveu 53 anos.  
2–Paulo Santana-Recuperação da 
virose intestinal.  
3 –Saraee- Sobrinha do Wiliam/Isméria 
com nódulos que matam os rins.  
4–Tinôco – Recuperando da cirurgia. 
5–Sérgio e Marília – Construção da 
casa própria, perto do terreno da CPV.  
6–Sr. Algemiro – Exames médicos na 
próstata. Sr. Vicente – Pai da Débora – 
Exames do coração. Sr. Oziel – Pai da 
Edna – Cateterismo. Sô Antônio - pai 
Ana Lídia - Exames para hemodiálise.  
7– 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. 
 

ÊNFASE DO 2º SEMESTRE:  
Mandamentos de uns aos outros. 
Mutualidade, reciprocidade e 
amor ao irmão. Vamos aprender 
a edificar uns aos outros.   
Vivendo em Comunidade?     

 

Notícia de 01.07.1643 – A Assembléia de Westminster se reúne 
pela primeira vez na Abadia de Westminster. Cinco anos mais 
tarde seriam publicados os Catecismos Maior e Breve, os quais 
seriam rejeitados pelos anglicanos, mas aceitos pelos 
presbiterianos. 
 

“Quem não quer crescer não deveria também querer casar-se, pois o ser 
humano nasceu para desenvolver-se e o casamento reclama o crescimento de 
ambos a toda hora. A convivência precisa facilitar, incentivar e promover o 
progresso das pessoas que formam essa parceria, o que termina por 
enriquecer a própria relação”.  (Livro Parceria Conjugal, pg 35-Ultimato).  
 

VEJA em quantos treinamentos de líderes você participou neste 1º semestre:  
Dia 6-2(Edg); 13-2(Osmar); 20-2(PLeal); 7-3(Quiosque); 31-3(Quiosque);  
12-5(Quiiosque); 16-6(CEM; 17-6(CEM) e 18-6(CEM).  
 

 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


