
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
Adol 1 (Letícia)  Pr. Fernando Luiz 

Próx.Domingo, dia 8  Pr. Paulo Leal    e   N. 1    
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Maria Helena.   
Próx. Domingo – Lúcia e Chiquinho.    

 
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: Chiquinho e Diná.  
 

   ANIVERSARIANTES  
 

HOJE, Dia 24 – Affonso Zuin.  
QUINTA, Dia 28 – Casamento Tatão e Neuza.  

SÁBADO, Dia 30 – Dia da Cidade de Viçosa e 6ª Festa da 
Criança na CPV na Rua Jequeri às 9h00.  

 

                     NÚCLEOS (Não mintam)  
 

 1  e  2 Isméria e Wiliam 

Segunda  3 Tia Maria e Daison  
 4 Terezinha e Osmar 

 5 Recesso nascimento da Lisa 

Quinta 6 Débora e Affonso 

 A-1  Letícia  

Sexta A-2 Elaine  
 J-1 Priscila  
 J-2 Kalebe e Hadassa 
 

Participe do núcleo. Como tem sido a sua prática durante a semana 
daquilo que você anota e aprende no culto?  
Compartilhe esta experiência com o seu núcleo.  

 

 - PEGUE uma cópia da lista de setembro dos telefones da CPV. 
 
 

NOSSA MISSÃO 
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

Relacionamentos e amizades.  
 

Encontro para toda família – Domingos às 18h15  - www.cpv.org.br  
 

Número  225    –    1º de outubro de 2006 
 

18h15 é o início do culto.  
Após o culto eu e a Maria José estávamos conversando 
sobre a reverência das pessoas antes e durante o culto. 
Percebemos que as pessoas estavam focadas na liturgia, 
nos cânticos, nas orações e na mensagem. Porque estou 
falando isto? É porque em algumas ocasiões, nem eu, nem 
a Maria José víamos isso de forma tão acentuada na CPV. 
Parabéns! Glória a Deus! 
    Achei muito interessante os temas "mutualidade" que 
vocês têm trabalhado na igreja. É de suma importância 
trabalhar caráter, ética na igreja (não abra mão disso), 
principalmente no caso da CPV que é uma igreja que visa 
ganhar as pessoas para Jesus através dos 
relacionamentos. Que Deus em Cristo continuem abençoando 
a todos os membros do corpo de Cristo que congregam na 
CPV. 
 
  Abraços a todos! 
                 Geraldo Márcio e Maria José 

 
"Consagre ao Senhor tudo o que vc faz, e os  
seus planos serao bem-sucedidos." pv 16.3 
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus 
prazeres.  
James 4.3 
  
Fui tocada nesse versiculo de Tiago... 
Pq tava orando e nao escutava a resposta... 
Ateh que tive que dar uma reflexao sobre o pai nosso e caih nesse 
versiculo... Jesus nos ensinou como orar com o Pai nosso, e mesmo 
assim oramos de forma errada. 
Depois a pregacao do domingo foi sobre jejum. 
E refleti sobre o q ouvi, jejum nao eh opcao, eh mandamento de 
Jesus!!! Eh uma forma que Deus usa pra nos colocarmos mais 
perto dele. 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



Aih, parei e jejuei, mas nao soh nao comi como no horario do almoco 
fui pro meio do mato com minha biblia pra ouvir... Foi tao bom, 
nao sei pq nao faco isso mais vezes. 
Parem, orem e jejuem! mas nao soh nao comam como tb escutem! 
Nao sei pq, mas Deus usa o jejum. mas pecam com motivos certos! 
  
Bjus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
to com saudades! 
  
Sarah 

 
EU SOU DA IGREJA,  
Mas não sou cristão.  

EU SEI ENGANAR E MENTIR,  
Mas ninguém percebe.   

 ORO COM FERVOR IGUAL CRENTE,  
Mas nunca discipulei um amigo.  

OLHO PARA AS PESSOAS COM A MENTE,  
Mas não consigo usar o coração.  

VEJO SEMPRE AS ATITUDES E ATOS,  
Mas não valorizo as pessoas como irmãs.  

NÃO ME SINTO PERDOADO,  
Logo não perdôo com facilidade.  
GOSTO DE ACUSAR E MENTIR,  

Mas nunca fiz uma auto-avaliação.  
CONHEÇO TODOS NA IGREJA,  
Mas não conheço a mim mesmo.  

 

Isto é proteger o Corpo? 
 

Para outubro o tema será: Crescendo o Corpo.    
 

6ª Festa da Criança.  
Desta vez será a Rua da Alegria. Feriado, PRÓXIMO 
SÁBADO, dia 30, às 9 horas em frente à CPV, Rua 
Jequeri, 215. Voluntarie-se e pegue seu uniforme.   
 

AJUDANDO ELEGER O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
A maior diferença do nosso País é a pobreza e riqueza. Não precisamos de 
um Presidente, mas de um grande moderador entre pobres e ricos para 
promover paz, como Jesus fez. Um moderador inteligente que provoque 
auto-estima, respeito e oportunidades iguais. Vote também para 
Governador, Senador, Deputado Estadual e Federal no próximo domingo. 
 

Você já sabe, mas é bom 
lembrar:  

PRÓXIMO DOMINGO primeiro de 
outubro, Dia de MISSÕES. 
Aprenda missões, fazendo.  

 

2º.  DIA 8, DÍZIMOS E OFERTAS 
PARA CONSTRUÇÃO.  

 

3º.  DIA 15, Cestas de alimentos.  
 

Apenas 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 exerce o pastoreio preventivo de cada pessoa e de cada 
família, membro do Corpo. Se chegar a doença – câncer do pecado – 

pode precisar da ajuda do líder, do presbítero, do pastor, do 
psicólogo, ou do psiquiatra. Não exite, peça ajuda.   

 

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

AGORA TAMBEM PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Nesta semana: D. Joana, no telefone: 3891-5537 

 

DIÁCONOS 
Se você tem mais de 18 anos, é compromissado com Jesus e 
sente no coração a vontade servir ao Reino de Deus neste 
ministério, procure o Pr Paulo Leal e se disponha a servir com o 
coração, para ser eleito na assembléia geral dos membros.  
 

CONSTRUÇÃO NO TERRENO 
Orar pela construção. Pela visão e utilização adequada do espaço. O Galvin 
e o Marcos estão cuidando do projeto. A terraplenagem ficou pronta.  

 



SÉRIE MÊS TEMA MENSAGEM 
 

 

 

Setembro Protegendo o 
Corpo 

Hoje - 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. 

 
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.  

 

 

Entenda que liderar é INTENCIONAL e serve para motivar, 
moderar e assistir as pessoas.   
 

O Líder precisa dos 8 hábitos para o seu trabalho:  
 

1º Hábito: SONHAR. Sonhe em liderar uma equipe coesa e saudável.   
 

2º Hábito: ORAR. Ore diariamente pelos amigos, pela equipe, pelas 
pessoas que serão atendidas. A oração torna tudo melhor, poupa tempo e é 
a maior arma espiritual do líder.  
 

3º Hábito: CONVIDAR. Convide pessoas novas para visitar e conhecer o 
trabalho desenvolvido.  
 

4º Hábito: CONTATO. Contate regularmente os membros envolvidos 
direta ou indiretamente no núcleo. Isto comunica cuidado.  
 

5º Hábito: PREPARO. Prepare-se bem para o seu trabalho. Procure 
novas idéias, treinamentos, palestras. Você precisa sempre saber para 
onde está indo. Estabelece credibilidade. Aumenta a qualidade.  
 

6º Hábito: MENTOREAMENTO. Mentoreie um auxiliar para ser um 
líder. Mentorear é cooperar com o desenvolvimento e multiplicar a si 
mesmo. É uma maneira de amar os outros.  
 

7º Hábito: COMUNHÃO. Planeje atividade de comunhão da equipe. Os 
encontros sociais aumentam o interesse da família, motiva e atraem novas 
pessoas. Cria oportunidade para praticar a verdadeira comunhão. Use a 
influência positiva da comida. Pic-Nic, futebol, caminhada, junta panela, 
cinema, café da manha, churrascos, etc.  
 

8º Hábito: CRESCIMENTO. Comprometa-se com o seu crescimento 
pessoal e espiritual. É um processo longo e vitalício e nunca de curto prazo.  
 
 

 
ORAR pelos Vestibulandos:Priscila, Hadassa, Camila, Júnior, Dedé e 
Paulinho. 

 
 
 

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

        ORANDO  

1. Vestibulandos 2007. (Priscila, 
Hadassa, Camila, Júnior, Dedé e 
Paulinho).  
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% 
Alugueis – 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 outros 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 umas 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 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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



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.  

 
           
 

 
1) Lúcia - 3891-7915 
2) Letícia - 3891-8967 
3) Gabriel - 3891-7915 
4) Ana Lídia - 3892-4537 ou 9965-0414 
5) Neno - 3891-8967 
6) Jussara - 3892-3655 
7) Marina - 3891-8967 
8) Joana - 3891-5537 
9) Lídia (Sr. Ubiracy) - 3892-3752 
10) Neuza (sr. Tatão) - 3891-8741 
11) Aparecida - 38192-6716 
12) Eunice - 3882-4739 (orelhão) 
13) Tia Maria - 3891-2383 
14. Marica do Carmo - 3892-6716 
15) Isméria - 3885-2088 
16) Sr. Tatão - 3891-8741  
17) Wiliam – 3885-2088  
18) Edgard – 3891-8557  

 

“...não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em 

vós?”  

1 Coríntios 3:16  
 
 

PALAVRA DA VERDADE 
“Toda e qualquer Palavra da Verdade, fala ao homem e pode ser usada pelo Espírito Santo 

para convencimento do não crente”. 
 

Para tudo temos que ser treinados. Se entramos em um novo emprego, ou 

assumimos uma nova função, se queremos desenvolver uma nova habilidade 

ou aperfeiçoá-la, se temos um alvo a alcançar... O importante é que o 

treinamento seja efetivo de maneira que você alcance o objetivo. No reino de 

Deus também é assim! A Palavra diz que Ele mesmo estabeleceu ministérios 

na igreja para “...preparar o povo de Deus para o serviço cristão...” (Ef. 4:12). 

Jesus dedicou três anos ensinando os princípios do Reino à sua célula de 12 

homens, com um propósito muito específico e claramente determinado. Ele 

tinha um alvo a alcançar na vida daqueles discípulos, fazê-los “pescadores de 

homens”. Jesus Cristo foi efetivo neste treinamento? O objetivo final foi 

alcançado? Aqueles discípulos tornaram-se aptos na evangelização? É fácil 

respondermos a esta pergunta simplesmente lendo as primeiras páginas do 

livro de Atos. Mas qual era o método de Jesus? Sua preocupação não era 

transmitir conceitos e conhecimento, sua preocupação não estava em ensinar 

técnicas e habilidades de evangelização, mas seu propósito era formar valores 

do Reino através da viabilização de experiências. Você sabia que podemos ler 

todas as palavras de Jesus nos quatro evangelhos em apenas uma hora? No 

entanto, o ministério de Jesus durou quase três anos. Ele ensinou com sua 

vida, ele proporcionou aos discípulos uma reflexão sobre a vida em todas as 

dimensões, sobre a espiritualidade e a verdadeira religião. Ele quebrou 

paradigmas com intuito de fazer seus discípulos compararem a essência da Lei 

com a prática da religião. Esse é o nosso desafio na caminhada do discipulado. 

Nosso objetivo é levar cada membro da conversão à maturidade espiritual, de 

filhinhos à pais espirituais. E isto não se dará simplesmente pela transmissão 

de conceitos. Discipular é partilhar estilo de vida, é mostrar os valores de um 

discípulo de Cristo e viabilizar experiências para que o outro adquira esses 

valores do reino. Pense nisso!  

Rev. Reinaldo Montoza Briones  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
“Bem-vindo(a), sinta-se entre amigos como numa família”. 

COMUNIDADE PRESBITERIANA DE VIÇOSA – CPV 
Secretaria: Manhãs de 2ª a 6ª – Priscila Ladeira – 3885-2139 

Responsável pelos Atos pastorais: Pr. Paulo Leal.  
 

 
 
 
 

WWW. CPV.ORG.BR 



4.2. ERRADAS e impedimentos 
 
 
 
Sentir-se importante – “... fomos aprovados por Deus a ponto de nos 
confiar Ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a 
homens, e, sim a Deus que aprova nossos corações. A verdade é que 
nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de 
intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais 
andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros”. 
(1Ts 2:4-6)   
 
Pressão de pessoas – “Pastoreia o rebanho de Deus que há entre 
vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus 
quer...” (1Pe. 5:2) 
 
Descontrole emocional – O trabalho de Deus é realizado por aqueles 
que ouvem atentamente, falam apenas quando necessário e são 
tardios em irar-se. Líderes administram ou canalizam 
apropriadamente sua ira, que deve ser colocada de lado ou 
administrada de forma correta. (Gen. 5:20, Ef. 4:31, Col. 3:8) 

 
 

5. Responsabilidades de um líder 
 
 
Montar uma equipe de liderança: Você e seu aprendiz 
 
 
 
Multiplicação do ministério: Evangelismo e novos GPs  

 

 
 

A Bíblia contém tudo o que Deus desejava que 
conhecêssemos a respeito de Satanás. O ensino que 
ela nos oferece sobre os demônios e suas atividades 
é suficiente para que possamos estar sempre prontos 
para resistir às suas investidas e para ajudar as 
pessoas que se encontram cativas por eles. Ou seja, 
tudo que precisamos saber para travarmos uma 
guerra espiritual contra as hostes espirituais da 
maldade está revelado nas páginas da Escritura, e 
isso inclui conhecimento das ciladas astutas do diabo 

e a maneira correta de procedermos diante delas. A 
Bíblia é nosso manual de combate espiritual. Ela nos 
revela o caráter de nosso inimigo, suas intenções e 
artimanhas, e de que modo podemos ficar firmes 
contra suas ciladas  
 
Satanás foi originalmente um dos anjos criados por 
Deus, talvez um querubim de grande beleza e poder, 
que desviou-se do seu estado original de pureza e 
motivado pela vaidade e pela soberba, rebelou-se 
contra Deus, desejando ele mesmo ocupar o lugar da 
divindade (Isaías 14 e Ezequiel 28). Punido por Deus 
com a destruição eterna, o anjo rebelde tem 
entretanto a permissão divina para agir por um tempo 
na humanidade, a qual, através de seu representante 
Adão, acabou por seguir o mesmo caminho do 
querubim soberbo. Pela permissão divina, Satanás e 
os demais anjos que aliciou dos exércitos celestiais, 
cumprem nesse mundo propósitos misteriosos, que 
pertencem a Deus apenas. Alguns deles 
transparecem das Escrituras, que é o de servir como 
teste para os filhos de Deus e agente de punição 
contra os homens rebeldes.  
 
O ensino bíblico é claro. Satanás, mesmo sendo um 
ser moral responsável e retendo ainda poderes 
inerentes aos anjos, nada mais é que uma das 
criaturas de Deus, e portanto, infinitamente inferior a 
ele em glória, poder e domínio. Mesmo que a Bíblia 
fale do reino de Satanás e de seu domínio nesse 
mundo (Ef 6.12; Lc 4.6; Jo 14.30) e advirta os crentes 
a que estejam alertas contra suas ciladas (Ef 6.11; 1 
Pe 5.8; Tg 4.7), jamais lhe atribui um poder 
independente de Deus, ou liberdade plena para 
cumprir planos próprios, ou capacidade para frustrar 
os desígnios do Senhor. 
 



Assim, a Bíblia nos ensina que Satanás não pode 
atacar os filhos de Deus sem a permissão dele. 
 

 
 

 

"Que Deus, Aquele que dá paciência, constância e 
ânimo, possa ajudá-los a viver em completa 
harmonia uns com os outros – cada um tendo 
para com o outro a mesma atitude de Cristo".  
Romanos 15.5 Viva    
 
 

 
 

 
  
 

Relacionamentos baseados no amor uns pelos outros. 
Pontos cegos e fracos são confrontados pelo 
relacionamento.  
A aparência de domingo não é a nossa vida real. No núcleo 
a realidade começa a aparecer.   
 
Estrutura de Jetro – aquela que supervisiona de perto o que 
acontece nos núcleos.  
Não delega visão e exemplo.  
 
Sistema e estrutura supervisionado. Princípios por traz dos 
métodos. Detectar espírito ensinável. Desprendimento e 
disponibilidade.  
 
Gente gosta de gente.  
Células mutantes invasoras causam tumor e câncer.  
A vida da igr é muito complexa. Algumas células invasoras 
aparecem no seio da igr. A carne milita contra o Espírito.  
 
Precisamos entender que está arraigado na nossa cultura o 
respeito sobrenatural, quase divino ao clero (vocação 
clerical – pastor).  
O homem foi criado como sacerdote do mundo.  

Um sacerdote é a coisa mais natural deste planeta.  
 
Todos nós somos sacerdotes reais. O homem especialmente 
é o sacerdote na sua casa.  
 
Onde estamos, qq coisa que fazemos é o nosso ministério 
como sacerdotes. Nada nosso está desligado de Deus.  
 
Creio no cristianismo pq por meio dele vejo tudo o mais. 
Como creio que o sol levantou, não pq vejo, mas pq vejo 
tudo o mais.  
 
Não há espaço para compartimentar ou separar Espiritual e 
Secular na vida do cristão.  
 
Parceria de caminhada toda quinta 18h45.  
Diáconos com a Receita da igreja.  
Avisando antes, dá para almoçar no refeitório do CEM aos 
domingos e ainda fazer contato com alunos.  
Caminhada ecológica dia 31 9h para geração integrada.  
 
Como orar pelo Oikós?  
Apresentar o amigo pelo nome, para que o ES o leve a 
Cristo convencendo-o do P, revelando a salvação para sua 
vida. Para que ela atenda o convite e abra a porta do 
coração. Para que vc em cada palavra, ação, seja 
instrumento para trazer a pessoa ao núcleo, ao quarto de 
escuta e a igreja.  
 
Onde está o nosso foco? Nos cavalos e carruagens? No 
carro do ano? No simples sustento financeiro? No estudo 
dos filhos? Ou no discipulado e evangelismo do amigo 
dentro do núcleo. É hora de sair do leite e dar sua vida pela 
vida do amigo.  
Comece em casa com a família e filhos.  
 
Árvores Sérgio.  


