
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 
Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 3 (Daison)  Pb. Geraldo Márcio 

 

Próx.Domingo, dia 29 
 Reve -  (Falem c/Salmos)   

e  N. 4 
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Eva e Ricardo.   
Próx. Domingo – Tia Maria e Daison.    

 
Ministério Infantil  

ED 

 

São os pais e não a igreja, os responsáveis pela vida dos 
seus filhos levando-os a ENTENDER o Evangelho da Graça. 

ENSINE pelo exemplo. 
 

Biblioteca Plantões: Chiquinho e Diná.  
 

   ANIVERSARIANTES  
 

SEMANA PASSADA: Dia 18: Tia Edna; Dia 19: Casamento Sr. 
Ubiracy e D. Lydia; Dia 20: Laura Campos.  

 

HOJE, Dia 22 – João Pedro Brumano, Natanael Augusto e 
Pedro Stanley. Dia 23: 23 anos do CEM. 

 

SÁBADO, Dia 28 – Letícia Assis, Ricardo Oliveira e 25 anos 
da Rebusca – Ação Social Evangélica Viçosense.   

Dia 30 – Kléos César (Inglaterra).  
  

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

Segunda 1, 2, 5 e A-2 Solange e Baêta  

  4 Terezinha e Osmar  

Terça 3 Tia Maria e Daison  

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. 
 

TEKINHO: Parabéns pela posse na Auditoria da UFV dia 18. 
JANMSON (Aracaju): Bem vindo ao seu novo curso na UFV. 

 
 

 
 
 

“Edificando e evangelizando através de relacionamentos”  
 

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

 
 

Número  227    –    22 de outubro de 2006 
 

A CPV NÃO É A IGREJA DE JESUS. 
Mas certamente tem a 
Igreja de Jesus na CPV. 

 

O BOLETIM SERVE PARA REFLEXÃO. LEIA: 
 

A Igreja de Jesus não é o local, nem o templo, nem 
equipes, equipamentos de comunicação ou outras 
coisas e nem um grupo de pessoas 
desconectadas do “quarto de escuta”.  

Mas a Igreja é a pessoa que sabe Escutar 
Deus com a leitura direta e pessoal da Bíblia.  
 

Jesus disse: “Os que ouvem o Evangelho da 
Graça, o diabo vem e rouba dele”. Mas “os que 
ouvem e entendem, frutificam e multiplicam”.  
 

Paulo disse: Não basta só invocar o nome de 
Jesus. “É preciso ouvir e entender a Graça de 
Deus em toda a sua verdade, e ainda apresenta 
sua lógica: Como invocarão se não crêem? Como 
crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há 
quem pregue? Como pregarão se não forem 
enviados?”. 
Como serão enviados se não entendem a beleza 
da maravilhosa Graça do Evangelho?  
 

SE VOCÊ É IGREJA NA CPV EXPERIMENTE  
CRESCER NO SILÊNCIO DO “QUARTO DE ESCUTA”.  

 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



O DÍZIMO é pessoal e uma questão de 
convicção, alegria e gratidão cristã. 
Se você ainda não consegue ser um 
Dizimista, você precisa reconsiderar e 
analisar a sua real compreensão do 
Evangelho da Graça de Deus. 
 

DINHEIRO: 
Devemos mostrar desrespeito com o dinheiro, profaná-lo, 
colocando-o no seu devido lugar, sob rígido controle da sua 

influência em nossas vidas. Exerça o domínio sobre o dinheiro, 
doando-o, e aprendendo a administrá-lo em todos os sentidos. 
 
 

1º domingo, Dia 5-nov, Missões.  
 

Ore antes. Fortifique a sua prioridade de vida, obedecendo e 
submetendo ao senhorio de Jesus. Pense no Reino de Deus.  

 

JUNTA CAFÉ DOS LÍDERES – 8h30 
Dia 29–Próx. Domingo, às 8h30 encontro do núcleo de líderes 
e vices para oração e compartir na casa da Tia Edna.   
 

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

PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Nesta semana: Dona Marina - 3891-8967  

 

DIÁCONOS 

Maiores de 18 anos, membros batizados há mais de 1 ano, 
homem e disponível para servir conforme ensino Bíblico, pode 
ser eleito para o ofício do Diaconato num mandato de 5 anos.  
 

CONSTRUÇÃO NO TERRENO 
O projeto está sendo preparado pelo Galvin e Marcos para os devidos 
registros. A pedra fundamental viva está representada nas árvores 
plantadas pelas famílias. Vamos começar com um churrasco, para 
comemorar o início da construção.  “Sois Santuários de Deus” (1Co 3.16).  
 

BÊNÇÃOS DA FAMÍLIA  
Sérgio, Marília e Lisa, agora morando em casa própria, 
recém construída ao lado do terreno da CPV. PARABÉNS.  

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

mentorear, apoiar, encorajar, levando cada um, um “SALMO” 
da sua vivência espiritual, a partir do sermão de domingo.  

Num grupo pequeno você cresce mais, aprende mais, 
evangeliza mais.  – Encontre sua turma e cresça.    

 

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

 
 

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

ORAR 
Pelos Vestibulandos: Camila, Dedé, Hadassa, Júnior, Paulinho e Priscila. 
Pela saúde da Terezinha, Sr. Antônio e agradecer por outros.  
Por negócios e profissões: Clini-Car, Van Chiquinho, Vidros Ubá e outros.  
 

CAJADO DO DISCÍPULO DOS PÉS SANGRENTOS  
O Cajado do Presb. Daison já está com 7 marcas de caminhadas 
que exigiram mais do que o seu tamanho: Pico da Bandeira, Ilha de 
Martinica na América Central e na semana passada ele terminou a 2ª 
etapa da Estrada Real do Brasil começando em Parati–SP até São 
Lourenço–MG. Ainda chegará a Diamantina. PARABÉNS! Daison.  
 

DIMINUÍDOS!!! Da CPV 
Este é o termo usado em Angola para perdas de membros no corpo 
pela guerra civil. São diminuídos do mês de outubro na CPV: 
Terezinha (retirada de nódulo canceroso na mama); Edgard (retirada 
da Vesícula) e Fatinha (retirada do útero)... mas a vitória é certa.  
 

MISSÃO DA IGREJA 
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 

Na CPV, o Evangelho da Graça não exige pagamento, 
nem compensação e ninguém tem ou faz alguma coisa 
que possa interessar a Deus. MAS a Graça também gera 
transformação de caráter, liberdade, coerência de vida e 
constância com persistência em tudo que fazemos.  

 

"O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele" 2Cr 15.2-NVI.  
 

O Wagner em MS, coloca à disposição para seus comentários 
sobre a CPV um novo espaço na InterNet, veja: 

www.cpvicosa.blogspot.com  
 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  
Fique dentro de um núcleo na CPV! Fale com um líder.  


