
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h05 

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

Próx.Domingo, dia 27  Pr. Jony Wagner  e n.1   
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Dona Angélica.   
Próx. Domingo – Rosely e Lúcio.    

 
Ministério Infantil  

ED 

 

Hoje: Crianças até 12 anos (no culto 18h05).  
São os pais e não a igreja, os responsáveis diretos 
pelo discipulado dos seus filhos levando-os a Jesus. 
 

Biblioteca Plantões de Agosto: Lígia e Sara 
 

   ANIVERSARIANTES  
 

HOJE, dia 20 – Aparecida Leite e Casamento da Márcia e Tekinho.  
QUARTA, dia 23 – Raphaela Oliveira. 

SEXTA, dia 25 – Eva Ferreira.  
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir) e  
2 (Stanley) 

Dilcimar e Galvin 

Segunda  3 (Daison...) Rosely e Lúcio 
 4 (Osmar...) Terezinha e Osmar 

 5 (P.Santana...) Lú e Paulo 

Quinta 6 (Zuin...) Débora e Affonso 
Sexta Adolescentes  Jamile e Davi  

Orientação dos núcleos – Edgard e Edna  
Está previsto até dezembro apenas 16 encontros dos Núcleos semanais, para o 
desenvolvimento espiritual com edificação de uns aos outros. Participe. Leve 

um “salmo” e compartilhe com o irmão. Cresça junto. ANOTE o sermão. 
 

O DIÁCONO QUE FAZ DIFERENÇA 
1. Sempre de 2 em 2 abrem, conferem, registram e depositam 

os valores do gasofilácio semanalmente na conta da igreja.  
2. Recebem e distribuem cestas de alimentos, atendendo as 

necessidades dos congregados e membros da igreja.  
3. Supervisionam a recepção e a ordem das reuniões e 

encontros gerais, para que todos aproveitem e cresçam 
espiritualmente em todos os sentidos.  

4. Cuidam dos bens e patrimônio geral da igreja.  
5. Escolhem e nomeiam auxiliares para ajudar neste ministério.  
 

PRÓX. DOMINGO: Formatura do Curso do semestre passado, com a 
Rosely da Escola Quintal: Como estudar a Bíblia.  

 
 

 
 
 
 

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

Cultos de Celebração às 18h05  - www.cpv.org.br  
 

Número  219    –    20  de agosto de 2006 
 

BATISMOS E PROFISSÃO DE FÉ  
É o selo visível do compromisso com Jesus.  

 

 

 
 

Davi, Diná, Jamille,  
M. Helena, Lidiane, Lyvian e Yara, recebem hoje o batismo 
com a sua pública confissão de fé em Jesus, tornando-se 

membros comungantes da CPV.  
 

CEIA DO SENHOR: Culto especial no 
próximo SÁBADO dia 26 – 19h00 no 

Salão.  
CAMINHADA ECOLÓGICA:  

Próx. Domingo, 27, 9h00 no quiosque. 
  

- Preparar: Curso de orçamento doméstico na CPV, em breve.  
- 80 anos da UFV com vários programas especiais nesta semana.   

 

 
  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



EXISTE RELIGIOSIDADE SEM CRISTO, 
MAS NÃO EXISTE CRISTO SEM 
SANTIFICAÇÃO ou SENHORIO.  

 

Salvação e Senhorio são inseparáveis. 
1. Salvação? É pela fé. Se for necessário ver para crer 
não é fé, é ciência. Fé na fé, não é fé. A fé salvadora é 
só em Jesus. É a fé que vem pelo ouvir e ouvir a Palavra 
de Deus. É o escutar do Quarto de Escuta pela fé. Só 
quem pratica conhece e identifica a voz de Deus pela fé. 
2. O que é SENHORIO? É a santificação. Santificação 
das intenções do coração, dos lábios, numa visão de vida 
santificado. É submeter de corpo e alma a Jesus, como 
Rei e Senhor sobre todas as coisas da sua vida. É 
descobrir Nele o caminho certo que Ele deseja para o seu 
caminhar. Escolha o caminho certo.  
3. E Religiosidade? É ter fé na própria fé. É ter fé na 
própria força e inteligência. É culto-missa-reza. É cumprir 
por cumprir. É uma vida religiosa mecânica desprovida de 
qualquer significado. É não amar, aceitar ou sujeitar 
uns aos outros como irmãos em Cristo.  
 
NOVOS TELEFONES: Márcia 9818-2368 e 3891-9566 Trabalho; 
Edna 8624-6508; Edgard 8844-8557 e 3899-2145 Trabalho; 
 

REVISTA DA NOVA SÉRIE DO MINISTÉRIO INFANTIL 
“Jesus e as Crianças” 

Serão apenas 16 semanas para fixar princípios da vida de Jesus nas crianças até 12 anos. No 
culto às 18h05, em Casa com os pais e no núcleo.   
VOLUNTARIE-SE e participe do M. Infantil para ser uma bênção na sua vida também.  Falar 
com a Tia Edna.   
ACONTECEU ONTEM: A NOITE DE MISSÕES e depois A NOITE DO PIJAMA. Crianças até 
12 anos dormiram em Barracas no Quiosque.  
 

ADORE AO SENHOR EM GRATIDÃO, com o seu Dízimo, Oferta 
para construção, ofertas para Missões e alimentos e outros 
não perecíveis para a Cesta.  

 

Aproveite que o gasofilácio está sempre aberto para receber o que 
vem do seu coração em adoração a Deus. Em qualquer domingo.  
1º-MISSÕES – Busque um coração missionário. 
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.  - 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”. 

 

TESE DE MESTRADO  
O Pb Stanley acabou de defender com eficiência sua tese de mestrado. O 
Pb Zuin foi um dos membros da banca examinadora. PARABÉNS.  
 

VICE-PRESIDENTES DO CEM  
O Tekinho foi eleito Vice Presidente para assuntos de administração e 
finanças e o Pb Osmar continua sendo o Vice Presidente para assuntos de 
planejamento e comunhão. Dentre os 5 membros do Conselho Diretor do 
CEM, 2 são da CPV.  
 

MELHOR IDADE, TERCEIRA IDADE e MESTRADO NA UFV  
Junto com o seu mestrado em Nutrição, a Silvana, irmã do Ademir, deseja 
servir ao Senhor no ministério de desenvolvimento social do idoso na CPV.  
Ela convida Homens e Mulheres maiores de 60 anos para uma reunião 
no Salão da CPV, dia 3 de setembro, Domingo às 10 horas da manhã. 
Silwhite345@hotmail.com - 3892-8657  -  9612-9045  
 

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

 

CONSTRUÇÃO NO TERRENO. Igreja? 
O salão multi-uso terá varanda de 2,5 m em todos os lados permitindo 
ampla visão para as montanhas. Como no NT, não desejamos um templo, 
nem santuário, nem igreja, pois o salão será para servir ao Templo, ao 
Santuário e a Igreja de Jesus que somos nós.  

 

ORE SEMPRE 
1–JÚLIO, filho da Dona, fez concurso em BH para Juiz de Direito.  
2–Sô Antônio - Hemodiálise 3 X por semana das 7 às 12 horas no HSS.  
3–Sr. Algemiro Gonçalves – Boa a recuperação da cirurgia da próstata. 
4–Irmão do Pr Paulo cirurgia na coluna, no Rio.  
5–Everson (irmão do William)-cirurgia para receber um RIM de outro 
irmão.  6–Dificuldades conjugais e na família: Cláudio e Soninha, Sr. 
Ademir e Márcia. 7– Salão da Lúcia, Espelhos Ubá, Salão Yara, Loja 
Isméria, Sociedade Gilmar, Pneus CliniCar.  

 

 
 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


