
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 
 
 
 
 
 
 

    
 

Presbítero, Diácono e Líder, devem servir sempre. 
 

O que o Diácono faz? 
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 

Serão 3 alas tendo cada ala 6m por 30 m. A ala do meio será um amplo 
corredor com 2 alas dos lados tendo 16 salas para banheiros, fraudário, 
cursos, seminários e outros. As alas cobertas com laje dará o piso do salão 
multi-uso no nível da rua que terá varanda de 2,5 m em todos os 4 lados 
permitindo ampla visão para as montanhas. Do lado do salão haverá 2 salas 
de apoio, secretaria e 2 banheiros e 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 trabalhando na Funarbe, dos quais 17 anos sendo eleito 
e reeleito Diretor Adm-Financeiro, encerra o seu mandato no dia 31 de julho 
com alegria e satisfação pelo trabalho realizado, deixando a Fundação no 
melhor momento da sua história em todos os sentidos. Agora ele vai 
trabalhar no setor de cálculos judiciais da UFV na procuradoria jurídica, no 
centro de vivência 3º andar. 
 

ATIVIDADES GERAIS – 2º semestre  
1. ORAÇÃO: Quarta-Feira, 16h30 e 19h30.  
2. No quiosque em mini-vigília e Luar de Oração em 22-Setembro, e 11-
Novembro com Ceia.  
3. Ceia do Senhor em 26-Agosto (no salão) e 11-Novembro.  
4. Caminhada ecológica em 27-Agosto e 29-Outubro.  
5. Festa da criança no quiosque em 8-outubro.  
6. Planejando 2007 em 25-Novembro.  
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...    



 
INCLUA ESTES NOMES NAS SUAS ORAÇÕES 

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 pelo SUS. 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.  
 
 
 
 

 

 
 

 

NÚCLEO SERVE PRA QUÊ?  
1. Serve para relacionamentos. Para oração e atuação do Espírito.  
2. Serve para ensino Bíblico pelo compartilhamento de Experiências 
pessoais com Deus, num grupo pequeno de amigos (5 a 10).  
3. Serve para apoiar o desenvolvimento espiritual.  
4. Serve para formar um grupo de amizade menor (3 ou 4) para 
companheirismo, prestação de contas e evangelismo.  
5. Serve para viver um cristianismo real com profundidade.  

 
 

        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.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Próximo “Happy Hour”  
Líderes e aprendizes no quiosque 26–quinta-feira, no 
quiosque – 19 horas. 
 
 
 

 

 
“Bem-vindo(a), sinta-se entre amigos como numa família”. 

COMUNIDADE PRESBITERIANA DE VIÇOSA – CPV 
Secretaria: Manhãs de 2ª a 6ª – Priscila Ladeira – 3885-2139 

Responsável pelos Atos pastorais: Pr. Paulo Leal.  
 

 
 
 

WWW. CPV.ORG.BR 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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



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

 

4.2. ERRADAS e impedimentos 
 
Autopromoção – “Seja outro o que te louve, e não a tua própria 
boca, o estrangeiro, e não os teus lábios” (Prov. 27:2) 
 
Sentir-se importante – “... fomos aprovados por Deus a ponto de nos 
confiar Ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a 
homens, e, sim a Deus que aprova nossos corações. A verdade é que 
nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de 
intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais 
andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros”. 
(1Ts 2:4-6)   
 
Pressão de pessoas – “Pastoreia o rebanho de Deus que há entre 
vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus 
quer...” (1Pe. 5:2) 
 
Descontrole emocional – O trabalho de Deus é realizado por aqueles 
que ouvem atentamente, falam apenas quando necessário e são 
tardios em irar-se. Líderes administram ou canalizam 
apropriadamente sua ira, que deve ser colocada de lado ou 
administrada de forma correta. (Gen. 5:20, Ef. 4:31, Col. 3:8) 

 
 

5. Responsabilidades de um líder 
 
 
Montar uma equipe de liderança: Você e seu aprendiz 
 
 
 
Multiplicação do ministério: Evangelismo e novos GPs  

 

 
 

Ola Comunidade, 
Ontem fizemos a segunda reuniao. Na minha escola eu acho 
que consegui quebrar o gelo dos chineses. 3  chineses ficaram 
na sala de aula mas devem ter ficado curiosos com o que 
estava acontecendo. Os estudantes participaram e demos 
muitas risadas com a gincana que fiz, um voluntario teria que 
dizer o nome e pais de cada estudante, como premio uma barra 
de chocolate. Uma chinesa conseguiu repetir todos os nomes. 
Ainda hoje, eles ainda brincavam em tentar dizer os nomes dos 
estudantes. 
Conversei com a  minha ex professora, ela disse que o 
desempenho do Emeric foi excelente, ele ficou sozinho porque 
a nossa amiga veio para minha escola tambem, a professora 
disse que Emeric deve ter mais confianca nele (Ingles). E 
tambem que uma Koreana crista tinha compartilhado na sala 
de aula que pela manha ela leu o mesmo versiculo usado na 
meditacao, e que Deus estava falando com ela atraves daquela 
reuniao. Emeric fez o mesmo que eu fiz na minha escola. 
Tambem uma chinesa ganhou o premio de boa memoria. 
Agradeco as oracoes pelos seus enviados a servico de Deus. 
Um beijo a todos, 
Marcy 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Se você ainda não aprendeu a ouvir, certamente você 
tem feito decisões burras. O temor, a humildade, o 
ouvir a voz de Deus é o princípio da sabedoria.  
19 Sabei isto, meus amados irmãos: Toda pessoa 
seja pronta para ouvir, tardio para falar e tardio para 
se irar. 
Podemos estar falando demais e ouvindo pouco. Orar 
é ouvir e falar. Se apenas falamos não é oração, é 
reza. Aprenda entrar constantemente no Quarto de 
Escuta e ouvir a voz de Deus.  
 



As dúvidas do coração devem ser tiradas no seu 
núcleo.  
 
2. Gerar filhos não é só Envolvimento. É Compromisso que faz os velhos 
sonharem, os jovens terem visões e os filhos profetizarem. (Jl 2.28).   
Gerar filhos é Buscar o Reino em primeiro lugar.   
 

3. A CPV quer trabalhar com o discípulo de Jesus, que deseja ter este 
compromisso e visão. Entre no seu Núcleo com compromisso. Ore, leve seu 
amigo, evangelize e discipule aprendendo OUVIR no quarto de escuta.   
 

4. Porque no núcleo se conhece as pessoas e os problemas aparecem e só 
com muita oração e jejum podemos conseguir relacionamentos livres e 
saudáveis. 
  
 

 
 
A Bíblia contém tudo o que Deus desejava que 
conhecêssemos a respeito de Satanás. O ensino que 
ela nos oferece sobre os demônios e suas atividades 
é suficiente para que possamos estar sempre prontos 
para resistir às suas investidas e para ajudar as 
pessoas que se encontram cativas por eles. Ou seja, 
tudo que precisamos saber para travarmos uma 
guerra espiritual contra as hostes espirituais da 
maldade está revelado nas páginas da Escritura, e 
isso inclui conhecimento das ciladas astutas do diabo 
e a maneira correta de procedermos diante delas. A 
Bíblia é nosso manual de combate espiritual. Ela nos 
revela o caráter de nosso inimigo, suas intenções e 
artimanhas, e de que modo podemos ficar firmes 
contra suas ciladas  
 
Satanás foi originalmente um dos anjos criados por 
Deus, talvez um querubim de grande beleza e poder, 
que desviou-se do seu estado original de pureza e 
motivado pela vaidade e pela soberba, rebelou-se 
contra Deus, desejando ele mesmo ocupar o lugar da 
divindade (Isaías 14 e Ezequiel 28). Punido por Deus 
com a destruição eterna, o anjo rebelde tem 

entretanto a permissão divina para agir por um tempo 
na humanidade, a qual, através de seu representante 
Adão, acabou por seguir o mesmo caminho do 
querubim soberbo. Pela permissão divina, Satanás e 
os demais anjos que aliciou dos exércitos celestiais, 
cumprem nesse mundo propósitos misteriosos, que 
pertencem a Deus apenas. Alguns deles 
transparecem das Escrituras, que é o de servir como 
teste para os filhos de Deus e agente de punição 
contra os homens rebeldes.  
 
O ensino bíblico é claro. Satanás, mesmo sendo um 
ser moral responsável e retendo ainda poderes 
inerentes aos anjos, nada mais é que uma das 
criaturas de Deus, e portanto, infinitamente inferior a 
ele em glória, poder e domínio. Mesmo que a Bíblia 
fale do reino de Satanás e de seu domínio nesse 
mundo (Ef 6.12; Lc 4.6; Jo 14.30) e advirta os crentes 
a que estejam alertas contra suas ciladas (Ef 6.11; 1 
Pe 5.8; Tg 4.7), jamais lhe atribui um poder 
independente de Deus, ou liberdade plena para 
cumprir planos próprios, ou capacidade para frustrar 
os desígnios do Senhor. 
 
Assim, a Bíblia nos ensina que Satanás não pode 
atacar os filhos de Deus sem a permissão dele. 
 

 
 

 

"Que Deus, Aquele que dá paciência, constância e 
ânimo, possa ajudá-los a viver em completa 
harmonia uns com os outros – cada um tendo 
para com o outro a mesma atitude de Cristo".  
Romanos 15.5 Viva    
 
 

 
 

 



PALAVRA DA VERDADE 
“Toda e qualquer Palavra da Verdade, fala ao homem e pode ser usada pelo Espírito Santo 
para convencimento do não crente”.  
 

Relacionamentos baseados no amor uns pelos outros. 
Pontos cegos e fracos são confrontados pelo 
relacionamento.  
A aparência de domingo não é a nossa vida real. No núcleo 
a realidade começa a aparecer.   
 
Estrutura de Jetro – aquela que supervisiona de perto o que 
acontece nos núcleos.  
Não delega visão e exemplo.  
 
Sistema e estrutura supervisionado. Princípios por traz dos 
métodos. Detectar espírito ensinável. Desprendimento e 
disponibilidade.  
 
Gente gosta de gente.  
Células mutantes invasoras causam tumor e câncer.  
A vida da igr é muito complexa. Algumas células invasoras 
aparecem no seio da igr. A carne milita contra o Espírito.  
 
Precisamos entender que está arraigado na nossa cultura o 
respeito sobrenatural, quase divino ao clero (vocação 
clerical – pastor).  
O homem foi criado como sacerdote do mundo.  
Um sacerdote é a coisa mais natural deste planeta.  
 
Todos nós somos sacerdotes reais. O homem especialmente 
é o sacerdote na sua casa.  
 
Onde estamos, qq coisa que fazemos é o nosso ministério 
como sacerdotes. Nada nosso está desligado de Deus.  
 
Creio no cristianismo pq por meio dele vejo tudo o mais. 
Como creio que o sol levantou, não pq vejo, mas pq vejo 
tudo o mais.  

 
Não há espaço para compartimentar ou separar Espiritual e 
Secular na vida do cristão.  
 
Parceria de caminhada toda quinta 18h45.  
Diáconos com a Receita da igreja.  
Avisando antes, dá para almoçar no refeitório do CEM aos 
domingos e ainda fazer contato com alunos.  
Caminhada ecológica dia 31 9h para geração integrada.  
 
Como orar pelo Oikós?  
Apresentar o amigo pelo nome, para que o ES o leve a 
Cristo convencendo-o do P, revelando a salvação para sua 
vida. Para que ela atenda o convite e abra a porta do 
coração. Para que vc em cada palavra, ação, seja 
instrumento para trazer a pessoa ao núcleo, ao quarto de 
escuta e a igreja.  
 
Onde está o nosso foco? Nos cavalos e carruagens? No 
carro do ano? No simples sustento financeiro? No estudo 
dos filhos? Ou no discipulado e evangelismo do amigo 
dentro do núcleo. É hora de sair do leite e dar sua vida pela 
vida do amigo.  
Comece em casa com a família e filhos.  
 
Árvores Sérgio.  

 

 


