
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h05 
Direção hoje:  Mensagem hoje:  

N. 2  Pr. Fernando Luis  
Próx.Domingo, dia 10  Pb. Daison    e n. 4    

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Cida e Ademir.   
Próx. Domingo – Jorge e Lígia.    

 
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: Lúcia e Jamile 
 

O inimigo (Diabo) sabe e treme quando você está 24 horas 
conectado e sintonizado em intimidade com Deus.  
 

   ANIVERSARIANTES  
 

QUINTA, Dia 7 – Cláudia Garcia e Casam. Emeric e Marcy.  
Dia 11 – Dona Angélica.  

 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir) e  
2 (Stanley) 

Lígia e Jorge 

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  
 

Está em formação núcleo de Jovens (17 anos) e outro de Adolescentes (13 anos). 
Teremos até dezembro apenas 14 encontros dos Núcleos semanais, para o 
desenvolvimento espiritual com edificação de uns aos outros. Participe. Leve um 
“salmo” e compartilhe com o irmão. Ore muito e cresça junto.  
ANOTE o sermão. Não perca o costume de anotar. 
 

DIÁCONO  
Em breve teremos eleição para 2 vagas de Diáconos da CPV. 
Disponibilize-se ao serviço do Reino, para ser usado pelo 
Senhor da Igreja. A Timóteo e Tito diz: “Guarde o que lhe foi 
confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as idéias 
contraditórias do que é falsamente chamado 
conhecimento. Fuja dos desejos malignos. Ensine a 
reverência na maneira de viver. Em tudo seja exemplo.”  
 

 
 

 
 
 
 

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

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

Número  221    –    03  de setembro de 2006 
 

NÃO FALEM MAL UNS DOS OUTROS  
Isto é proteger o Corpo.   

 

                
 

Hoje: ADORAR COM OFERTAS 
DE MISSÕES.  

O que vem do coração agrada a Deus. 
Ore pelo trabalho do Emeric-Marcy, Cácio-Elisângela, 
Wagner-Cláudia, Kléos-Lúcia, Wiliam-Jussara e Sarah.   

 

DOMINGO QUE VEM:  
Adore a Deus, trazendo seu dízimo e 

oferta para construção. Deus vê o seu 
coração e sabe da sua intenção.  

  
Aproveite todo domingo, porque o gasofilácio estará sempre 
aberto para receber o que vem do seu coração em adoração a Deus.  
Se você não passou pela dor, não pode contar e 
entender como Deus te salvou: Proclame com a vida.   
1º, dia 3 - MISSÕES – Ore. Busque um coração missionário. 

2º-DÍZIMOS, OFERTAS para CONSTRUÇÃO e 
3º-Doações de alimentos não perecíveis. 

 
  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



FORMATURA DOMINGO PASSADO 
Angélica, Beatriz, Dilcimar, Isméria, Lígia, Solange e Tatiana  
terminaram o curso do CEM: Como estudar a Bíblia e já 
começaram outro: Antigo Testamento I, na escola quintal da  
CPV às quintas-feiras, com Lúcio e Rosely.  
 

CATEQUESE 
Thaís, Otto, Núbia e Túlio começaram na terça-feira com a Tia 
Edna o curso: Minha nova vida com Cristo.  
 

RELIGIOSO, Eu?  

Religioso não é sinônimo de ser cristão. É ter fé na 
própria fé. É ter fé na própria força e inteligência. É 
assistir cultos, ir à missa e rezar. É ficar de igreja em 
igreja e nunca descobrir onde servir. Busca mais ter do 
que ser. É uma vida bem religiosa, mas mecânica e 
desprovida de qualquer significado. É aquele que a 
língua coça sempre pra falar mal do outro irmão em 
Cristo. Ouça a voz de Deus hoje e discuta no núcleo.  
 

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. Eles reuniram hoje às 10 horas.  
 

Autopromoção: – “Seja outro o que te louve, e não a tua própria 
boca, o estrangeiro, e não os teus lábios” (Pv 27.2) 

 

CONSTRUÇÃO NO TERRENO 
Como no NT, não desejamos um templo, nem santuário, nem igreja, pois o 
salão multi-uso será para servir ao Templo, ao Santuário e a Igreja de Jesus 
que somos nós. O salão terá varanda de 2,0 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 de algumas famílias.  
5. Vestibulandos 2006.  
6. Negócios e profissões.  

 

 

 
 

 

SE apenas falamos não é oração, é reza. Podemos estar 
falando demais e ouvindo pouco. Orar é ouvir e falar. 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 com Deus.   

 

 

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.  
 

TODA QUARTA TEM ORAÇÃO 
16h00– No salão – Lúcia.        19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro.  

AGORA TAMBEM PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Nesta semana: Lúcia, no telefone: 3891-7915  

 
5ª VIAGEM DO PROJETO ÁGUA VIVA-PROAV 
Como parceiros, queremos contar com as orações intensas da CPV 
pelo PROAV e garantir a vaga para 2 CPVenses que tenham alguma 
habilidade a ser passada à população. Visite o nosso site, que está 
lindo e tem todas as informações: www.projetoaguaviva.com.br 
O PROJETO ÁGUA VIVA estará indo em março próximo para o Piauí 
(Comunidade Carente), para mais uma edição do projeto que conta 
com: evangelismo de impacto, cinema, atividades práticas de 
formação técnica, social e ambiental, plantação de igreja e programa 
de palestras, dentre outras.  
Já temos 11 municípios alcançados, 3 igrejas plantadas que agora 
contam com uma creche e uma praça pública (com TV e DVD). 

 
A CPV quer trabalhar com o discípulo de Jesus, que deseja ter o 
compromisso e visão de gerar filhos. Entre num Núcleo com este 
compromisso. Ore, leve seu amigo, evangelize e discipule, aprendendo 
OUVIR no quarto de escuta. Você procura uma igreja ou Jesus?  
 

Pais: Comunique reverência e respeito uns aos outros nos núcleos e 
cultos onde o seu filho participa. Fique sempre junto e perto do seu filho em 
adoração. Eduque ensinando os limites. Isto é ser cristão.    

 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


