
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h05 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 1  Pr. Jony Wagner  

Próx.Domingo, dia 3  Pr. Fernando Luis    e n. 2   
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Rosely e Lúcio.   
Próx. Domingo – Cida e Ademir.    

 
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 
 

   ANIVERSARIANTE  
 

SÁBADO, dia 2 – Isabela Batista – n.1.  
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir) e  
2 (Stanley) 

Isméria e Wiliam 

Segunda  3 (Daison...) Tia Maria e Daison 

 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  
 

Teremos até dezembro apenas 15 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. 
 

DIÁCONO: É ELEITO PELOS MEMBROS DA CPV  
Estamos precisando eleger Diáconos para servir a igreja. Eles 
já podem convidar e nomear auxiliares (adolescentes, 
mulheres e homens) para ajudar neste ministério com 
responsabilidade. Disponibilize-se e fale com o Lúcio.  Tito 1 
diz que é preciso que o escolhido seja irrepreensível, 
marido de uma só mulher e tenham filhos crentes que não 
sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Que 
seja não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho 
e nem ávido por acumular lucros e bens.  
 

 
 

 
 
 
 

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

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

Número  220    –    27  de agosto de 2006 
 

SAÚDEM-SE UNS AOS OUTROS.  
Isto é relacionamento.   

 

                
 

ADORAR COM OFERTAS DE 
MISSÕES. O que vem do coração 
agrada a Deus. No próximo culto, 1º 
domingo de setembro. Ore pelo trabalho do 
Emeric-Marcy, Cácio-Elisângela, Wagner-Cláudia, 

Kléos-Lúcia, Wiliam-Jussara e Sara Alves.   
 

HORÁRIO DO CULTO:  
Você deve chegar às 18h05, conversar, 
orar e promover um ambiente de 
adoração com seus filhos, para 
iniciarmos todos juntos às 18h15, 
terminando por volta das 19h40.  

  
FORMATURA DA TURMA DE COMO ESTUDAR A BÍBLIA:  
Hoje a turma do semestre passado recebe o seu certificado.  

 

Pr. Paulo Leal é o avô mais recente da CPV. Filho do Bruno e 
Paulinha Leal, que moram no sul do País.  

 
  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



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. 
 

COMO SER CRISTÃO SEM SER RELIGIOSO?  
Cristão é o que busca a espiritualidade com profundidade 
e intimidade com Jesus no quarto de escuta. É uma vida 
que fala alto de Jesus pela amizade e relacionamento.  
Religioso 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 saudar o irmão, ou amá-lo ou aceita-
lo como irmão em Cristo.  
 

BIBLIOTECA da CPV  
Conheça e leia o manual de rotinas da nossa biblioteca.  

Plantões de setembro: Lúcia e Jamile.  
 

DA TIA EDNA PARA A FAMÍLIA CPV  
No final da semana experimentamos o princípio da mutualidade. 
Tivemos a noite de Missões e a noite do Pijama no sábado e um 
culto festivo no domingo com batizados e profissão de fé. Foi muito 
lindo ver todos ajudando em meio a tantas tarefas diferentes. Que o 
Senhor nos abençoe e nos aprofunde na sua intimidade.  
 

NOSSA MISSÃO  
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 

MELHOR, TERCEIRA ou MEIA IDADE ? 
A Silvana, irmã do Ademir deseja servir ao Senhor no ministério de 
desenvolvimento e fortalecimento das relações interpessoais da 
turma de meia idade na CPV.  
Ela convida Homens e Mulheres maiores de 61 
anos para uma reunião no Salão da CPV, no próximo 
domingo, dia 3 de setembro, 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. 

 

Próximo “Happy Hour” dos líderes no quiosque 
Para Líderes e cônjuges. Com oração e lectio divina visando 
ouvir Deus no pastoreio da CPV. No quiosque nesta Quarta-
Feira, dia 30 às 19 horas. Aproveite esta chance.  

 

CONSTRUÇÃO NO TERRENO 
Já está acabado o serviço de terraplenagem. O Galvin e o Marcos estão 
terminando os projetos estruturais. 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. O salão terá varanda de 2,5 m 
em todos os lados permitindo ampla visão para as montanhas.  

 

ORE SEMPRE 
1–Sô Antônio - Hemodiálise 3 X por semana das 7 às 12 horas no HSJB.  
2–Irmão do Pr Paulo cirurgia na coluna, no Rio.  
3–Everson (irmão do William)-cirurgia para receber um RIN de outro irmão.  
4–Dificuldades conjugais e na família: Cláudio e Soninha, Sr. Ademir e 
Márcia. 5– Salão da Lúcia, Espelhos Ubá, Salão Yara, Artes Isméria, 
Sociedade Gilmar, Pneus CliniCar e outros profissionais da CPV.  
 

 

 
 

 

OUVIR DEUS: 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. 
“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, no 
silêncio e na intimidade com Ele. Seja franco e de coração 
lamente só com Deus.   

 

 

ORAR e Agradecer: Eu tive inflamação nos ouvidos, tomei 2 caixas 
de antibióticos e não resolveu, foram 2 semanas. Daí fiquei mais 1 
semana tomando remédio para as tonteiras causadas pela 
inflamação. Os ouvidos desinflamaram, mas ainda sinto dores nos 
ouvidos e muita dor de cabeça. Não posso comer, mastigar, somente 
tomar líquidos. Queria compartilhar que finalmente o Home Office 
aceitou nosso pedido de residência, dependente do Emeric (Hungria 
que é membro da Comunidade Européia). Ontem recebemos a carta 
deles pedindo que enviássemos nossos passaportes e declaração 
da escola comprovando que os nossos filhos estão estudando. 
Agradeço as orações. Um beijo, Marcy - Escócia.  
 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


