
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 
Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 1 (Nilcéia)  Pr. Paulo Leal 

Próx.Domingo, dia 15  Ana Lídia   e   N. 2 (Beatriz)   
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Lúcia e Chiquinho.   
Próx. Domingo – Débora e Zuin.    

 
Ministério Infantil  

ED 

 

Os pais e não a igreja são os responsáveis diretos pela vida 
espiritual dos seus filhos levando-os a Jesus, NÃO pelo que 
falam, mas pelo que fazem.  
 

Biblioteca Plantões: Chiquinho e Diná.  
 

   ANIVERSARIANTES  
 

HOJE, Dia 8 – Emeric Vasvary (Escócia) e Neuza Gonçalves.  
QUARTA, Dia 11 – Sílvio Nogueira.  

 
 

      NÚCLEOS (Na semana: Ensinem-se...)  
 

Segunda 1, 2, 5 e A-2 Quintal Lígia Dergam  

  4 Quiosque – Terreno 

Terça 3 Marlene Campos  

Quinta 6 Débora e Affonso 

 A-1  Letícia  

Sexta J-1 Priscila  

 J-2 Marcella 
 

Você tem tentado praticar durante a semana o princípio 
aprendido no sermão de Domingo?  
Experimente e compartilhe o resultado no seu Núcleo e 
cresça para a maturidade e serviço cristão.  
 

18h15 é o início do culto 
 

MISSÃO DA CPV 
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 

NO MURAL TEM UM CARTÃO PARA A CPV.  
Sarah – Inglaterra. 

 
 

 
 
 
 

“Edificando e evangelizando através de relacionamentos”  
 

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

Número  226    –    8 de outubro de 2006 
 

 
 

LÍDER ou CHEFE? 
Queremos líder no núcleo e não chefe.  

 

O verdadeiro líder não chefia.  
Mas prepara, treina, convida, 
sonha, organiza, coordena, 
mentoreia, pastoreia, envolve 

e valoriza as pessoas.  
 

Ele serve ao subordinado e 
sabe apreciar as opiniões 

diferentes.  
 

Ele tem ouvido sensível e 
longo no quarto de escuta.   

 

Você que tem mais de 14 anos 
pode ser um líder.  

 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



HOJE é dia de DÍZIMOS e OFERTAS. 
 

PRÓXIMO DOMINGO terceiro de 
outubro, Dia dos Alimentos.   

 

1º domingo, Dia 5-nov, Missões.  
 

Ore antes. Fortifique a sua prioridade de vida, obedecendo e 
submetendo ao senhorio de Jesus.  

 

Ainda em outubro:  
1. “Lectio-Divina” com os Homens da Promessa.  
2. “Happy-hour” com os líderes, auxiliares e cônjuges para 
oração e compartilhamento no quiosque. 
 

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

PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Nesta semana: Gabriel - 3891-7915  

 

DIÁCONOS 
Os diáconos têm a responsabilidade de cuidar do patrimônio 
geral, da ordem e organização dos espaços e móveis para os 
encontros e cultos facilitando o crescimento espiritual de todos 
os crentes. Em breve teremos eleição para diáconos.  
 

CONSTRUÇÃO NO TERRENO 
O projeto está sendo preparado pelo Galvin e Marcos, para os 
devidos registros. Vamos começar com um churrasco, para 
comemorar o início da construção.   
 

 
 

O u t u b r o  
SÉRIE TEMA MENSAGEM PALESTRANTE 

 
MUTUALIDADE  
Uns aos Outros 

 
Crescendo  
o Corpo 

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

Fernando Luis  
Paulo Leal  
Ana Lídia 
Geraldo Márcio  
Reve 

 

SEU COMPROMISSO É COM O AMIGO (Quem você conhece).  

NÚCLEOS COM 3 FAMÍLIAS 
É o tamanho ideal de um encontro semanal para 

edificar, mentorear, apoiar, encorajar e que cada um 
leve um “salmo” para compartilhar sua vivência 
espiritual, a partir do sermão do culto de domingo.  
Num grupo pequeno você cresce mais, aprende mais, 

evangeliza mais.  - Experimente.    
 

VOCÊ TEM UM MINISTÉRIO NA IGREJA E UMA MISSÃO NO MUNDO. 
 

ORAR 
Pelos Vestibulandos: Camila, Dedé, Hadassa, Júnior, Paulinho e Priscila. 
Pela saúde da Fatinha do Roberto; da Beatriz (Tireóide); da Marien, irmã 
do Jorge Dergan, no Uruguai; Sr. Antônio; Sr. Algemiro e outros. 
 

UMA VIDA DO SENHOR 
Ele veio de uma família pobre, de um morro de Recife. Fez supletivo 
e aos 25 anos passou na UFV. Sonhou muito, perseverou no Senhor 
e formou-se em Agronomia. Casou-se e foi trabalhar na Agropalma 
no Pará. Voltou, foi eleito presbítero na CPV, fez mestrado na UFV e 
nesta última quinta feira dia 5, emocionado fez sua matrícula no 
Doutorado para estudar bio-diesel. PARABÉNS Stanley e Cynthia.  
 

6ª FESTA DA CRIANÇA 
Tia Edna: Pela primeira vez fizemos na própria Rua da 
CPV, que foi interditada pela Prefeitura com a visita da 
Polícia Militar. Os vizinhos foram avisados com uma 
cartinha e compareceram. Houve mais crianças que nas 
festas anteriores. Foram as próprias crianças da igreja que 
trouxeram seus colegas. São amigos fazendo amigos. A 
festa aconteceu num ambiente tranqüilo e agradável.  
Por tudo isto, agradecemos a Deus. Parabéns CPV, pelo 
envolvimento, pelo trabalho, cooperação e alegria na 6ª 
festa da criança. Vocês são nota 10! .  
DEPOIMENTOS: “Eu gostei muito!” Amanda, 3 anos 
(comentário espontâneo). “Vocês tiveram uma ótima 
idéia. Da próxima vez quero ajudar.” Vizinho, pai da 
Mariana, 3 anos. “No ano que vem é só ligar que eu 
venho. Pode contar comigo.” Sabonete, dono do som, 
que cede a aparelhagem gratuitamente há 3 anos.  

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


