
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 5 Pb. Geraldo Márcio  

Próx.Domingo, dia 6  Pb. Osmar Ribeiro e  N. 6 
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Edna e Edgard.   
Próx. Domingo – Cynthia e Stanley.    

 
Ministério Infantil  

ED 

 

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  
 

HOJE, dia 30 – Daison Olzany, Leonídio Assis (Léo) e Casamento Tia 
Maria e Daison.   

SEXTA, dia 4 – Casamento Dilcimar e Galvin. 
SÁBADO, dia 5 – Tiago Ribeiro.     

 
 

NÚCLEOS REINICIANDO O SEMESTRE  
Amanhã no QUIOSQUE às 19h30: abertura do semestre com 
o ajuntamento dos núcleos no quiosque.  
Vamos juntar cafezinho. Vamos festejar a defesa de tese do 
Stanley. Vamos reiniciar mais um semestre de encontros dos 
Núcleos semanais, para o desenvolvimento espiritual com 
edificação Bíblica.  
 
VERGONHA  
A revista VEJA de 26-julho, páginas amarelas com Hitchens, diz 
que ele não crê que alguém possa indicar um só país em que 
as pessoas se comportem melhor por acreditar em Deus. 
Podemos, ao contrário, apontar paises em que as pessoas se 
comportam de forma pior por causa da fé.   
 

INTERNET 
No dia 31/07 espero estar no quiosque para o retorno das atividades 
do núcleo e também orarmos juntos para uma boa defesa no dia 16/8. 
Estou muito cansado e um pouco nervoso quanto à defesa da tese, mas 
creio na vitória e na benção de Deus. Solicito as orações dos irmãos em 
prol desse assunto. Stanley  
 
Kléos também pede orações pela sua tese de doutorado na Inglaterra.  
 

 
 

 
 
 
 

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

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

 

Número  217     –     30 de julho de 2006 
 
 
 
 
 
 

    
 

Diácono e outro Líder devem servir sempre. 
 

O que o Diácono faz? Quem se dispõe a ser?  
1. Acompanhado de outro servo, sempre de 2 em 2, abrem, 
conferem, registram, assinam e deposita os valores do 
gasofilácio semanalmente na conta da igreja, para controle da 
tesouraria. 
2. Recebe e distribui com a ajuda de outros membros, cestas 
de alimentos e procura atender as demais necessidades dos 
congregados e membros da igreja.  
3. Supervisiona a funcionalidade, recepção e a ordem das 
reuniões e encontros gerais, para que todos aproveitem e 
cresçam espiritualmente em todos os encontros.  
4. Cuida dos bens e patrimônio geral da igreja.  
 
 

PRÓXIMO DOMINGO, por ser o 1º do mês, teremos 
oportunidade de ofertar para MISSÕES.  
Coração missionário é aquele que age sem ser agente 
secreto da igreja. Isto é, aquele que vive e comunica a 
mensagem, orando e deixando o Espírito atuar e transformar as 
pessoas. Aceitar Jesus é uma escolha pessoal e intransferível.  
 

 
  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 

UNS AOS OUTROS 



SE você ainda não teve o privilégio de contribuir neste mês, 
aproveite que o gasofilácio está sempre aberto para receber o que 
vem do seu coração em adoração a Deus. Em qualquer domingo.  
2º-DÍZIMOS, OFERTAS para CONSTRUÇÃO e  
3º-Doações de alimentos não perecíveis. 
 
BIBLIOTECA da CPV  
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 Agosto será: Lígia e Sara.  

- Conheça e leia o manual de rotinas da nossa biblioteca. 
 
 

NOSSA MISSÃO 
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL COMPROMETIDA EM 
TRANSFORMAR PESSOAS EM VERDADEIROS E FRUTÍFEROS DISCÍPULOS DE JESUS”. 
 
COMO POSSO VOTAR EM PRESBÍTEROS E DIÁCONOS  
Leia Tg 2:14-17. Discuta até que ponto a nossa fé é mostrada através da ação e do zelo 
prático.  
• Quais são as principais necessidades práticas que as pessoas têm aqui?  
• O que este ensinamento nos desafia a fazer na nossa comunidade? 
Devem ser pessoas escolhidas pelo voto e entre os membros batizados da igreja 
maiores de 18 anos. Por servir, têm maior maturidade e experiência na fé. Não 
existe hierarquia entre Diáconos, Presbíteros, Pastores, Líderes e membros comuns.  
 
FACILITADORES – Terça-Feira.    
TEREMOS na CPV, TERÇA-FEIRA dia 1º de Agosto às 19 horas: Reunião 
do Ministério Infantil. Falar com Priscila ou Tia Edna.   
 
TODA QUARTA TEM ORAÇÃO 
16h30– No salão – Lúcia.        19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro. 
 
 

CONSTRUÇÃO NO TERRENO 
No 1º piso serão 3 alas tendo cada ala 6m por 30 m. A ala do meio será um 
amplo corredor para recepção, lanches, ping-pong-sinuca e encontros. As 2 
alas laterais terão salas para banheiros, fraudário, cozinha, cursos, 
seminários e outros. Estas 3 alas cobertas com laje será o piso do salão 
multiuso no nível da rua, com varanda de 2,5m nos 4 lados permitindo 
ampla visão para as montanhas. De um lado do salão tem 2 salas de apoio, 
secretaria, biblioteca e 2 banheiros com uma descida para cadeirantes.  
 

ESCOLA DE FORMAÇÃO BÍBLICA 
1. Uma turma se encontrará nas quintas-feiras para estudar o Velho 
Testamento. Você pode fazer parte e falar com a Rosely ou Beatriz.  
2. Uma nova turma daqueles que deseja o compromisso formal com Jesus, 
fazendo sua pública profissão de fé e batismo. Falar com Edgard.  
3. Teremos um grupo de pré-adolescentes fazendo catequese, com duração 
prevista de 1 ano, estudando os princípios básicos do cristianismo e doutrina 
Bíblica. Falar com a Tia Edna.  
4. Você pode formar um grupo para aprofundar o estudo Bíblico no 
domingo à tarde ou domingo pela manhã ou em qualquer dia da semana. 
Falar com o Pr. Paulo.   
 

Edgard e a Funarbe 
Depois de 25 anos na Funarbe, dos quais 17 anos sendo eleito e reeleito 
Diretor Adm-Financeiro, encerra o mandato em 31 de julho com gratidão e 
senso de realização pelo que Deus fez. Ele deixa a Fundação de apoio da 
UFV na hora certa e no melhor momento da história da Fundação em todos 
os sentidos. Agora ele vai trabalhar no setor de cálculos da UFV na 
procuradoria jurídica, no centro de vivência 3º andar. 
 

ATIVIDADES GERAIS – 2º semestre da CPV  
1. ORAÇÃO: Quarta-Feira, 16h30 e 19h30.  
2. No quiosque em mini-vigília e Luar de Oração dia 22-Setembro, e no dia 
11-Novembro com Ceia.  
3. Ceia do Senhor em 26-Agosto (Sab-no salão) e 11-Novembro com luar.  
4. Caminhada ecológica dias 27-Agosto e 29-Outubro – 9h00.  
5. Festa da criança no quiosque dia 8-outubro 8h30.  
6. Planejando 2007 em 25-Novembro - retiro.  
Acompanhe o calendário completo na página da CPV.org.br na InterNet, 
mantida pelo Ademir Pinto.  

 

Série Tema Mensagem Mês 

    Amem-se...   

  Valorizando  Aceitem-se...  AGOSTO 

  Relacionamentos Sujeitem-se...   

    Saúdem-se...   

    Não falem mal...   

UNS AOS OUTROS Protegendo Não provoquem...   

  O Corpo  Não mintam... SETEMBRO  

Mutualidade   Perdoem-se...   

Mandamentos    Edifiquem...    

Recíprocos Crescendo  Ensinem...    

  O Corpo  Encorajem... OUTUBRO  

    Aconselhem...    

    Falem c/Salmos...   

    Levem os fardos...   

  Servindo Sejam hospitaleiros...   

  O Corpo  Sejam bondosos... NOVEMBRO 

    Orem...    

 


