
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 4  Pb. Daison  

Próx.Domingo, dia 17  Pr. Paulo Leal      e n. 5    
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Jorge e Lígia.   
Próx. Domingo – Ana Lídia e Sr. Antônio.    

 
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 Setembro: Lúcia e Jamile 
 

   ANIVERSARIANTES  
 

SEGUNDA, Dia 11 – Dona Angélica.  
SÁBADO, Dia 16 – Casamento Cristiano e Laurinha.  
DOMINGO, Dia 17 – Andrei Borém e Marina Campos.   

Dia 18 – Stanley Oliveira.  
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir) e  
2 (Stanley) 

Isméria e William 

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  
 

Participe de um núcleo e cresça espiritualmente. Leve um “salmo” e 
compartilhe com o irmão. Ore e interceda uns aos outros.   
 
ANOTE o sermão. Não perca o costume de anotar. 
 

DIÁCONO 
Disponibilize-se para este serviço, para honrar e ser usado 
pelo Pastor da Igreja. O único Pastor da Igreja é Jesus. Em 
Jesus todos somos pastores do rebanho, edificando-nos uns 
aos outros.  Em breve teremos eleição para 2 Diáconos. 
Membros batizados maiores de 18 anos e irrepreensíveis 
na fé, podem ser votados. Ore e busque acertar o nome 
escolhido por Deus.  
 

 
 

 
 
 
 

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

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

Número  222    –    10  de setembro de 2006 
 

NÃO PROVOQUEM UNS DOS OUTROS  
Isto é proteger o Corpo.   

 

SÉRIE MÊS TEMA MENSAGEM 
 

MUTUALIDADE 
Uns aos Outros 

 
Setembro 

 
Protegendo o 

Corpo 

1º - Não Falem mal. 
2º - Não Provoquem.  
3º - Não Mintam.  
4º - Perdoem-se.  

 

Hoje – 2º domingo setembro: 
ADORAR COM DÍZIMOS E 

OFERTAS PARA CONSTRUÇÃO.  
O que vem do coração agrada a Deus. 

 

DOMINGO QUE VEM, 3º:  
Cesta de alimentos e materiais não 

perecíveis para atender uma família com 
necessidades.  

 

Em qualquer domingo você pode trazer sua oferta ou 
dízimo e depositar direto no gazofilácio.  
Não adie este compromisso. Seja fiel ao Senhor.  

1º domingo-MISSÕES – Ore. Busque um coração missionário. 
2º  -  DÍZIMOS, OFERTAS para CONSTRUÇÃO e 
3º  -  Doações de alimentos não perecíveis. 

 

NOSSA MISSÃO  
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 

 
  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



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. Galvin e Marcos cuidam do 
projeto.  

 

 
 

Queria aprender a fazer silêncio.  
Se este é o seu desejo também, junte aos 
homens da promessa em outubro.   
Falamos demais. Erramos demais. Pecamos demais. A prática 
do SILÊNCIO ajuda a entrar no quarto de escuta. O Silêncio é 
um remédio. Silencie sua fantasia, seu coração, o amor 
próprio, o julgamento e sua própria vontade. Silencie consigo 
mesmo, não escutando você mesmo. Aprenda exercitando.  

 

 

Festa da Primavera. No quiosque teremos um 
bazar, onde você poderá mostrar suas habilidades e talentos, 
passando um dia alegre e divertido.  
Procure a Débora Zuin.  
 

Luar de Oração com “Lectio Divina”, 
Cafezinho, chimarrão, em mini-vigília. 
No quiosque na sexta dia 22 de setembro.  
 

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  

 

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. 
 

ESTÁGIO TRANSCULTURAL DOS ALUNOS DO CEM. Conheça 
mais. A CPV está contribuindo com esta viagem importante.   

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

 

        ORANDO  

1–Agradecer pelo socorro ao Gabriel, 
com a picada de escorpião.  
2–Sô Antônio - Hemodiálise 3 X por 
semana das 7 às 12 horas no HSJB.  
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.  

 

ESCOLA DE FORMAÇÃO 
BÍBLICA DA CPV 

 

Catequese para menores de 13 
anos na Terça-feira com a Tia 
Edna.  
 

Antigo Testamento 1, na Quinta-
feira com o Lúcio.  
 

Voluntarie-se para ensinar e 
estudar a Bíblia com 
profundidade, formando uma 
turma em horário especial.  
 

MUDANÇA  
Kézia & Beto agora estão 
morando em Bela Vista a 45 km 
de Goiânia - GO.  
 

NOVOS NÚCLEOS  
A União de Adolescentes (de 13 a 16 anos) está formada 
por 2 ou 3 núcleos liderados pelos próprios adolescentes. Eles 
encontram para edificação mútua, compartilhando as suas 
experiências da prática durante a semana sobre a mensagem 
de domingo e orando uns pelos outros. Eventualmente eles 
juntam os núcleos para ações sociais, culturais e de lazer.   
A orientação e acompanhamento da União dos adolescentes 
estão com o Lúcio e Rosely.  
 

Da mesma forma a União de Jovens (acima de 17 anos) 
está formada por 2 núcleos, orientados pelo Alberto Vieira.  
 

ESTÁ CHEGANDO A 6ª E GRANDE FESTA DA CRIANÇA.  
Dia 8 outubro – 9h00 no quiosque.  

 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


