
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 
Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. J1 (Priscila)  Rosely Freitas  

Próx.Domingo, dia 24  Pb. Geraldo Márcio   e n. J2   
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Ana Lídia e Sr. Antônio.   
Próx. Domingo – Beatriz e Almir.    

 
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  
 

HOJE, Dia 17 – Andrei Borém e Marina Souza Campos.  
SEGUNDA, Dia 18 – Stanley de Oliveira.   

QUINTA, Dia 21 – Casamento Sérgio e Marília.  
SÁBADO, Dia 23 – Débora Assis e Sr. Ubiracy S. Lima.   

Domingo, Dia 24 – Affonso Zuin.  
 

                     NÚCLEOS (Perdoem-se)  
 

 1 (Almir) e  
2 (Stanley) 

Edna e Edgard 

Segunda  3 (Daison...) Lyvian e Marcos  

 4 (Osmar...) Terezinha e Osmar 

 5 (P.Santana...) Recesso nascimento da Lisa 

Quinta 6 (Zuin...) Débora e Affonso 

 A-1  Letícia  

Sexta A-2 Jamile  

 J-1 Priscila  

 J-2 Marcella 

Supervisão dos núcleos – Edgard e Edna.  
Orientação dos adolescentes – Lúcio e Rosely.  

Orientação dos Jovens – Alberto Vieira. 
 

Participe do núcleo. Ele serve para vivenciar a experiência da sua 
prática na semana pelo aprendizado anotado do sermão. Pratique o 
que ouve. Ensine o que pratica. Seu chamado e missão pessoal é 
o de Ir e Ensinar com a própria vida.  
 

  Notícia de última hora: Cynthia e Stanley estão grávidos.  
 

- PEGUE uma cópia da nova lista de telefones da CPV. 
 

 
 

 
 
 
 

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

Cultos de Celebração às 18h15  - www.cpv.org.br  
 

Número  223    –    17  de setembro de 2006 
 

PERDOEM-SE UNS DOS OUTROS  
Isto é proteger o Corpo.   

 

SÉRIE MÊS TEMA MENSAGEM 
 

 

 

Setembro Protegendo o 
Corpo 

Hoje - Perdoem-se.  
4º - Não Mintam.  

MUTUALIDADE 
Uns aos Outros 

 
 

Outubro 

 
Crescendo o 

Corpo 

1º - Edifiquem-se.  
2º - Ensinem-se.   
3º - Encorajem-se.  
4º - Aconselhem-se.  
5º - Falem c/Salmos. 

 

Hoje – 3º domingo setembro: 
ADORAR COM ALIMENTOS para 
atender uma família com necessidades.  

 

DÍZIMOS E OFERTAS PARA 
CONSTRUÇÃO.  

O que vem do coração agrada a Deus. Lance em qualquer 
domingo no gasofilácio. O mandamento de Deus é pra você 

e, se cumprido, vai revelar a sua prioridade de vida.  
 

O NÚCLEO de 5 a 10 pessoas, que evangeliza e discipula pela 
amizade e relacionamento, exerce o pastoreio PREVENTIVO 

do Corpo. Quando entra a doença – câncer do pecado – precisa 
do líder ou do pastor, do psicólogo, ou do psiquiatra pra ajudar.  
 

NOSSA MISSÃO  
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



Luar de Oração próxima sexta em 
mini-vigília. No quiosque, dia 22 de 
setembro, às 19h30.  
 

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

AGORA TAMBEM PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Nesta semana: Letícia, no telefone: 3891-8967 

 

DIÁCONOS 
Teremos uma assembléia geral para eleição de 2 diáconos para 
servir a igreja como Corpo de Cristo. Eles serão oficiais eleitos e 
ordenados para o exercício deste ministério. Eles deverão 
envolver outros voluntários, para o crescimento espiritual de 
toda a igreja, trazendo cuidado e segurança nas reuniões, 
encontros e nas famílias da CPV. Escolha com oração.  
 
CONSTRUÇÃO NO TERRENO 
Queremos orar pelo sustento da construção. Pela visão e utilização 
adequada de um espaço físico que nos servirá como Corpo de Cristo. 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 Galvin e o Marcos estão cuidando do projeto.  

 

 
 

Festa da Criança. Desta vez será uma Rua 
da Alegria. Fique atento e convide seu amigo. 
 

Junte-se aos homens da promessa 
em Outubro e aprenda o silêncio  
Quer aprender a ouvir no Quarto de Escuta? Falamos demais. 
Erramos demais. Pecamos demais. O Silêncio é um remédio. 
Silencie consigo mesmo, não escutando você mesmo.  
 

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.  
 

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

        ORANDO  

1. Vestibulandos 2007. (Priscila, 
Hadassa, Camila, Júnior, Dedé).  
2. Núcleos de relacionamentos.    
2–Sô Antônio - Hemodiálise 3 X 
por semana.  
3–Everson (irmão do William)-
cirurgia para receber um RIN de 
outro irmão.   
4. Negócios e profissões.   

 

TESOURARIA, totais referentes a   
10 meses: Out-05 a Ago-06:  
Total dos gastos: 46.815,00 – 100%  
 
Missões e verbas externas–15.521,00-33%  
Infantil, Treinam/ e Outros - 9.769,00-21% 
Aluguéis – 5.820,00-13%  
Patrimônio, Bens – 5.480,00-12%  
Administração, Telefones – 5.119,00-11% 
Gastos com pessoal – 5.106,00-10% 
 

VIAGENS, Orar :  
Pr. Paulo – Rio, Pará e outras cidades.  
Angélica – Florianópolis e BH.  
Lúcio e Rosely – Mato Grosso.  
Affonso e Débora – BH e Brasília.  
 

NASCIMENTO DA LISA  
Nasceu a Lisa, sábado 22 horas por cesariana, já estão em casa.  Paulo 
Santana. Núcleo 5.  
“A Lisa é uma coisinha linda, fofinha, parece uma anjinha moreninha 
de tão bonitinha que é. Está bem, mamando e dormindo muito! 
Segundo a Marília, a Lisa nasceu duas semanas antes, por decisão 
médica, já que a mamãe estava com a pressão alterada. Mas agora 
já está tudo bem. Deus abençoou o Sérgio e a Marília e também a 
CPV com mais uma ovelhinha”. Paz! Paulo Leal. 
 

Olá CPVenses, vocês são incríveis mesmo! Recebi ontem uma 
correspondência de vocês com uma carta do ministério infantil, um 
cartão do Gabriel e um lindo chaveiro com meu nome gravado. 
Confesso que foi uma grande surpresa, ate porque eu nem me 
lembrava do dia dos pais. Uma das diferenças da CPV é que apesar 
de estarmos longe, vocês nos conhecem e ensinam sobre nós, seus 
missionários, para os mais jovens, e isso faz com que a igreja nunca 
se esqueça de quem somos. Essa é uma igreja que escreve a sua 
historia. Obrigado pelo carinho e, por favor, façam chegar a minha 
gratidão ao ministério infantil, desde o mais jovem ate o mais velho 
dessa turminha muito legal, assim como os facilitadores e liderança. 
Um grande beijo em cada um de vocês. Emeric – Escócia.  

 

“Ao lidar consigo mesmo use a sua cabeça. Porém, ao lidar com as outras pessoas, use o seu 
coração”. Donna Reed.  

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


