
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 3 Pr. Paulo Leal  

Próx.Domingo, dia 23  Edgard  e  N. 4 
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Neuza e Tatão.   
Próx. Domingo – Denise e Paulo Leal   

 
Ministério Infantil  

 

 

Hoje: 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 Julho: Chiquinho e Elaine 

 

�       ANIVERSARIANTES  
 

SEGUNDA, dia 17 – Lívia Cristina.  
QUINTA, dia 20 – Dona Joana Moraes. 

SÁBADO, dia 22 – Lucas Oliveira.  
Domingo, dia 23 – Luciana Souza.     

 
NOSSA BIBLIOTECA TEM  
Muitos livros, Cds e Fitas para emprestar.  
Todos os membros e congregados da CPV podem obter 
empréstimos, desde que preencham a ficha cadastral 
comprometendo-se a cumprir as normas estabelecidas.  
Os prazos máximos para devolução são de:  
15 dias para os livros, isento de taxa;  
7 dias para os vídeos, fitas e Cds, com taxa de R$ 1,00.  
Para os casos de atraso na devolução de livros e fitas tem R$ 
1,00 de multa por semana.  
O cadastramento é feito no balcão com as pessoas escaladas 
em cada mês. Em julho é o Chiquinho e Elaine.  
A boa organização da Biblioteca é fruto do trabalho da Eliane 
Monteiro, com o sistema de computador desenvolvido pelo Luis 
Carlos Gonçalves (filho da Neuza e Tatão). 
Leia e conheça o manual de rotinas da nossa biblioteca.   
  
 
NÚCLEOS: RECESSO ATÉ 31 DE JULHO. Por ser um 
mês irregular os núcleos estarão de férias nas semanas de 17 e 
24 de julho, voltando no quiosque para a abertura do semestre 
na segunda-feira dia 31-julho às 19h30, com o junta-cafezinho 
e lançamento da série do semestre de agosto a novembro.   
 
 

 

 
 

 
 
 
 

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

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

 

Número  215     –     16 de julho de 2006 
 
 

CADEIRA VAZIA E A   
CADEIRA DA BÊNÇÃO 

 

Cada núcleo é uma igreja pastoreada pelo líder, que cresce 
edificando uns aos outros.  

A cadeira vazia está esperando o vizinho e o amigo para sentir 
no seu grupo o toque da presença real de Jesus.  
 

A cadeira da bênção serve para um dos momentos mais 
importantes do núcleo: a oração. Nela, o aflito, o preocupado, 
o sobrecarregado, o ansioso sob imposição das mãos das 
crianças e adultos serão curados.  
 

Valorize a cadeira no seu núcleo. O segredo do cristão é a 
oração. A oração salva o doente. Deus dá dons a todos de 
acordo com o momento e necessidade do grupo.  
 

1º-MISSÕES, 2º-DÍZIMOS, OFERTAS E 3º-DOAÇÕES 
DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS. TODOS OS DOMINGOS 

O NOVO E BONITO GASOFILÁCIO VAI ESTAR ABERTO, dando-lhe a 
oportunidade de sempre oferecer com o coração de forma 
voluntária. HOJE, 3º domingo, dia 16, é a vez dos 
alimentos e materiais não perecíveis para atender alguma 
necessidade entre nós. 1º domingo: Missões; 2º Dízimos. 
Fique atento.   
 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



COMO VOCÊ É VISTO NA COMUNIDADE? 
Pode ser que você não esteja servindo e por isto fica sem uma 
identificação. Servir sem falar. Somos comprometidos em comunicar 
o Evangelho de Cristo com integridade de forma contemporânea, 
numa linguagem contextualizada (de vida, sem falar), para que todos 
compreendam o sentido de cooperar com Deus no Seu propósito. 
Procure entender este espaço de Deus pra sua vida na CPV.  
 

INTERNET:  
Graça e paz queridos irmãos. É sempre com muita alegria que escrevemos 
para você compartilhando nossas alegrias, bênçãos, lutas e desafios em prol 
do Reino de Deus. Jogos Asiáticos: Estamos inscritos como voluntários 
para os Jogos Asiáticos em Doha no Qatar  de 25/11 ate 15/12. Essa será 
uma boa oportunidade de fazermos contatos no Qatar, com objetivo de 
trabalharmos como fazedores de tendas. Nos já conseguimos a hospedagem 
na casa de um missionário, mas ainda temos que resolver os problemas de 
visto para entrar no Qatar, que é muito difícil. Motivos de oração: Ore 
pela nossa família. Ore para que tenhamos novas estratégias e idéias para o 
trabalho com os estudantes na escola de inglês. Ore para que a vontade de 
Deus seja feita em relação a nossa ida para os jogos no Qatar. Esse mês 
nós tivemos muitas despesas extras com alguns documentos para a 
cidadania Húngara dos nossos filhos. Ore por estabilidade em nosso 
sustento. Emeric, Marcy, João Victor, Daniel e Talita Sol – Escócia.   
 
Estou dando aulas de violão para meus alunos da escola onde trabalho. 
Uma das meninas, Niuslaine, se converteu. Ela vinha sendo "amiga" do 
evangelho. Ai ela foi para uma cidade chamada Camapuã, próximo daqui. 
Ela foi a uma igreja batista e aceitou Jesus. Quase tive um colapso quando 
ela me contou. Louvo a Deus, pelas poucas conversas que tivemos, mas que 
creio, foi significativo para ela tomar decisão. Eu apenas fui aquele que 
reguei. Alguém já havia plantado, outro arado, e alguém colheu. ALELUIA 
por isso, orem pela vida dela. Wagner – M. do Sul.  
  

Mensagem - ����  
Texto: __________________ (Não perca o costume, anote).  
Título: __________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________ 
 

NOSSA MISSÃO 
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 
COMPROMETIDA EM TRANSFORMAR PESSOAS EM VERDADEIROS E 
FRUTÍFEROS DISCÍPULOS DE JESUS”. 

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 ou reciprocidade.  
 

TODA QUARTA TEM ORAÇÃO 
16h30– No salão – Lúcia. 

19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro.  
 

E NESTA PRÓXIMA SEXTA, dia 21, no Quiosque 
para o Luar de Oração com Santa Ceia.  
Numa mini-vigília a partir das 19h30, vamos cantar, 
orar, compartir e obter os benefícios espirituais da 
Santa Ceia. Participe deste momento rico e emocionante.    
 

        ORANDO  

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

ESCOLA DE FORMAÇÃO 
BÍBLICA DA CPV 

Não precisa ser Dominical. Pode ser 
cursos ou seminários curtos ou mais 
longos. É uma fonte de formação a 
partir dos interessados em conhecer 
e aprofundar na Bíblia.  
Um caminho aberto para desenvolver 
para a maturidade e da maturidade 
para o serviço.  
Entre num grupo. Pode ser domingo 
de manha, à tarde, terça, quinta, 
sábado, como preferir o grupo. 
Temos apostilas de Princípios da 
vida Cristã; Panorama do NT e AT; 
Liderança Bíblica, Casais e família.  
Voluntarie-se para ensinar ou 
liderar o ensino na igreja, formando 
um grupo para estudar a Bíblia.   
 

TEM UM grupo na quinta feira 
com a Rosely, para um curso 
com provas e certificado no 
Antigo Testamento.  

 

 
 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


