
ESCALA 
 

 
CULTO – 10h00 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 6 (n.2) Pb. Affonso Zuin  

Próx.Domingo, dia 16  Pr. Paulo Leal  e  N. 3 
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: D. Lydia e Sô Ubiracy  
Próx. Domingo – Neuza e Tatão   

 
Ministério Infantil  

 

 

Hoje: Crianças até 12 anos (no 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  
 

HOJE, dia 9 – Túlio Alves (Aracaju).  
TERÇA, dia 11 – Casamento Lourdes e Paulo Santana. 

SEXTA, dia 14 – Miss. Cácio Silva (Amazonas).  
SÁBADO, dia 15 – Casamento Terezinha e Osmar.     

 
FELIZMENTE NÓS NÃO CONVENCEMOS 
NINGUEM A MUDAR.  Nossos amigos, vizinhos e nós 
mesmos somos trazidos para desenvolvimento espiritual pelo 
interesse e convite suave do próprio Jesus.  
Quando concordamos e aceitamos este convite e ainda 
procuramos obedecer aos mandamentos, submetendo-nos a 
Jesus, passamos a ser uma bonita “vitrine” Dele aqui na terra e 
todas as coisas funcionam Nele e por causa Dele.  
 
NÚCLEOS DA SEMANA: RECESSO ATÉ 31 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 os 
encontros informais, visitas, orações e outras iniciativas de 
comunhão em cada núcleo. 
Os núcleos se juntarão no quiosque para a abertura do 
semestre na segunda-feira dia 31-julho às 19h30, com o junta-
cafezinho, para comemorar a defesa de tese do Stanley.   
 

ESTREIANDO HOJE O NOVO PROJETOR DA CPV. Um 
“data-show” comprado pela igreja para ajudar na organização 
dos cultos, dos seminários e treinamentos de líderes. O Dc. 
Sílvio cuidou da instalação, sendo o controle de acesso e uso 
do Pb Zuin.   
 

 

 
 

 
 
 
 

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

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

 

Número  214     –     09 de julho de 2006 
 
 

 MUTUALIDADE: 
SERVIR, EDIFICAR, AMPARAR, 

ACEITAR, CUIDAR E SUBORDINAR  
UNS AOS OUTROS. 

Evangelização e relacionamento devem ser intencionais.  
Apresentamos Jesus pelo nosso comportamento de 
mutualidade, porque o alvo de Jesus é a Igreja, o Corpo. 
Deus é relacional e não trabalha pelo individual. Ele exige 
mutualidade em todas as áreas da vida humana.  
Ele pode acrescentar novas pessoas ao trabalho coletivo do 
grupo pequeno e nunca ao individual.  
Uma maneira individualizada de ler a Bíblia é procurando 
bênçãos para si mesmo e não para o núcleo ou a igreja.  
O núcleo é uma igreja capaz de desenvolver a fé e os dons 
espirituais. Unidade em Jesus é: Mutualidade e reciprocidade.  
 
 

HOJE É DIA DE DÍZIMOS E OFERTAS PARA 
CONSTRUÇÃO. SEMPRE NO SEGUNDO DOMINGO DO MÊS, temos 
o privilégio de oferecer com o coração nossos dízimos e 
ofertas voluntariamente, numa adoração comunitária, mas 
motivada no secreto, pelo seu relacionamento pessoal com 
Deus, como fez a viúva na presença de Jesus. 
O nosso gazofilácio permanece aberto todos os domingos.  
 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



NOVO GASOFILÁCIO. Ganhamos da família Stanley um novo 
e bonito receptor de ofertas e dízimos. Um trabalho de arte em 
madeira desenvolvido na região amazônica, no Estado do Pará.  
 

NOSSA MISSÃO  
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 

  

COMO POSSO CUMPRIR COM ZELO A MISSÃO DA CPV? 
Só depende da opção pessoal de obedecer aos mandamentos 
do Novo Testamento. Do desenvolvimento da mutualidade, do 
serviço e do amor entre os irmãos, vivendo como um prédio 
bem sólido e firmado na Pedra Angular que é Jesus.   
“Sem Cristo, nem mesmo um passo; com Cristo, a qualquer 

lugar” (David Livingstone) 
 

INTERNET:  
Queridos irmãos, Na quarta-feira, dia 05/07/2006 finalizei a 
segunda etapa do Mestrado (a primeira foi concluir as disciplinas 
obrigatórias), com a apresentação do SEMINÁRIO. Estou muito feliz 
por isso, é mais uma realização, algo que sonhei um dia e que o 
Senhor Deus nos permitiu. Enfim, mais uma benção! Quero solicitar 
as orações dos irmãos. A ansiedade é normal, mas não está fora do 
controle. Estou bem e seguro (MAS SEM DEMASIA), porém como 
servo do Senhor "não confio em carros, cavalos ou cavaleiros",  
muito menos em mim mesmo, deposito TODA CONFIANÇA NELE!!!! 
Que o Senhor Deus se digne em abençoar o seu servo, por favor 
orem por mim! Dia 31 será a defesa da tese. Em Cristo. Stanley  
 

(CONCURSO PIPA NO QUIOSQUE PRÓXIMO DOMINGO – 9h00)  
 

Mensagem - ���� 
Texto: __________________  
Título: __________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________ 
 

PASTOR 2007: “O Pastor Paulo Leal e os presbíteros têm orado 
por um pastor de dedicação exclusiva para a CPV, que atenda a 
Igreja em sua missão, fortalecimento dos núcleos, evangelismo 
intencional, que lidere e forme equipe de líderes no pastoreio 
completo da CPV, no Tempo de Deus”. Somos comprometidos em 
comunicar o Evangelho de Cristo com integridade de forma 
contemporânea, numa linguagem contextualizada, para que todos 
compreendam o sentido de cooperar com Deus no Seu propósito de 
formar uma grande família com filhos parecidos com Jesus.  
 

Uns aos Outros: PACIFICADOR É UM CARÁTER 
DE JESUS. Avalie o seu: É sem intriga, sem maledicência, sem 
fofoca. Não provoca pré-conceitos negativos nos outros. Sabe 
esperar. “É mineiro”. Busca sempre a paz e a reconciliação 
constante. É servo do subordinado. É submisso ao superior. Você é 
Pacificador?  
 

Bazar da Ultimato! Amanhã dia 10, segunda-feira, das 12h00 às 
20h00, na IPV (salas 4 e 6), a Editora Ultimato fará mais um Bazar de 
Livros.  Livros e assinatura da Ultimato, livros de outras editoras. Tudo com 
um 40% de desconto! Condições de pagamento facilitadas. Aproveitem.  
 

2006 TRABALHANDO O CARÁTER de cada membro. 
Continuando esta ênfase do ano, teremos neste próximo semestre o foco no 
caráter de uns aos outros ou da mutualidade. 
 

        ORANDO  

1–Saraee- Sobrinha do Wiliam/Isméria e 
pelo o irmão do William.  
2–Sr. Algemiro – Cirurgia da próstata. 
Sr. Vicente – Pai da Débora – Exames 
do coração. Sr. Oziel – Pai da Edna – 
Cateterismo. Sô Antônio - pai Ana Lídia 
- Exames para hemodiálise.  
3–Dificuldades conjugais e na família: 
Yara e Afrânio, Cláudio e Soninha, Sr. 
Ademir e Márcia. 
4– Espelhos Ubá, Salão Yara, Artes 
Isméria, Sociedade Gilmar, Pneus 
CliniCar e outros negócios e 
profissões na CPV.  

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

HOMENS E MULHERES. Qual a 
Diferença? 

Ouça estas mensagens de junho do 
Pr Ricardo Agreste na página da 
Comunidade de Campinas. 
www.chacaraprimavera.org.br  
 

CURSOS BÍBLICOS 
Forme um grupo ou no seu próprio 
núcleo para estudar a Bíblia com 
maior proveito, tempo e 
profundidade. Temos apostilas.  

 

 
 
 
 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  
Fique dentro de um NÚCLEO na CPV.  


