
ESCALA 
 

 
 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Prelecionista de hoje:  
N 6 (Zuin)   Paulo Leal 

 

Domingo, dia 19  
Cestas de Alimentos 
 

 

João Tinôco 
Sejam Bondosos e  n. A2 

 

Café após o culto 
(1 X p/semestre) 
 

 
Hoje: Ana Paula e Luis.    
Próx. Domingo – Cláudio Henrique.     

 
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. 

Juntos, façam o dever de casa.  
 

 
Biblioteca 

 
Plantões: Lígia e Elaine.  
 

 

   ANIVERSARIANTES  
 

AMANHÃ, Dia 13 – José Gustavo Lino.  

SÁBADO, Dia 18 – Marcy Vasváry (Escócia)  
e Casamento da Maria Helena.  

Próximo Domingo, Dia 19 – Gustavo Dergam e Letícia Souza.  
  
 
NESTE BOLETIM: Normalmente não temos muitos 
avisos verbais das atividades e visão da CPV. Tudo 
isto faz parte do Boletim semanal. Algumas pessoas 
fazem perguntas que já estão respondidas no boletim. 
Outras lêem tudo. Outras lêem só os títulos. Algumas 
sentiram falta do espaço para anotar a pregação. 
Neste boletim não tem títulos. Fique por dentro. Leia.  
 
18h15 é o início do culto (até 19h45). 

 
Atenção: Não teremos núcleos em DEZ, JAN e FEV.  

 
 

 
 

 
 
 

“Relacionando para edificar um ao outro e evangelizar” 
 
 

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

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

Número  230    –    12 de novembro de 2006 
 
 

Não fique fora da Benção. Cresça num Núcleo. 
 

        NÚCLEOS (Na semana: Sejam Hospitaleiros)  
 

Segunda 1, 2 e 5  Beatriz e Almir  
  4 Terezinha e Osmar  
 a-2 Jamille  
Terça 3 Lidiane e Gilmar  
Quinta 6 Débora e Affonso 

 a-1 Letícia 

Sexta j-1 Priscila  
 j-2 Marcella 
 

Preleção- Mensagem - ����  
Texto: __________________ (Anote e leve para o s/núcleo).  
Título: __________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



O que realmente vale a pena? Casa, carro, dinheiro, bens, 
profissão, sucesso pessoal, saúde, universidade, conforto, praia, 
férias, amigos, clube, igreja, núcleos? André Leandro (Lelê), 23 
anos, estudante de agronomia, diácono da IPV, falecido de câncer 
na última terça-feira, enterrado em Guiricema, escreveu: “O fato de 
existir para glorificar a Deus põe abaixo todas as minhas tentativas 
de felicidade terrena, desligada da presença de Deus. Nossa fé 
precisa ser apurada pelo fogo, para realmente termos convicções 
sobre a veracidade e firmeza dela”.   

===================== 
Para que serve o Diácono? Ele cuida de todos os aspectos físicos, 
materiais e assistenciais, que são relevantes para que cada pessoa 
possa desenvolver espiritualmente com alegria e grande proveito da 
igreja e dos núcleos. Ele deixa tudo previamente organizado para o 
seu deleite espiritual. O DIÁCONO QUE FAZ DIFERENÇA serve as 
pessoas. É atencioso, recebe bem e com alegria. Ele sabe delegar e 
treinar mulheres, jovens e adolescentes neste ministério. ORE.  

===================== 
Queridos CPVenses, Eu e a Marcy fomos convidados pela 
organização do COMIBAM Internacional, um dos mais importante 
movimentos missionários Ibero-americano que se realiza a cada 10 
anos, para participarmos do congresso que será realizado em 
novembro na Espanha. 
Seremos os representantes da CPV no COMIBAM! 
www.comibam.org – Emeric – Escócia. 

====================== 
A eficiente secretária da igreja Priscila, deixa o trabalho para assumir 
outro emprego. No seu lugar assume na igreja em fase de 
experiência por 3 meses a Letícia de Souza. Ela vai trabalhar na 
parte da tarde (3885-3149). Vai cuidar do ministério infantil 
auxiliando no preparo do material para os Núcleos, Facilitadores, 
Cadastros, Controles e outros trabalhos na secretaria.   

====================== 
Os prazos máximos para devolução da Biblioteca da CPV são:  
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.   

- Conheça e leia o manual de rotinas da nossa biblioteca. 
====================== 

“Todo crente em Jesus é um missionário e o que não tem Jesus no 
coração é um Campo missionário”. O coração missionário é aquele 
que age sem ser agente secreto da igreja. Isto é, sem padronizar 
comportamentos ou formar expectativas falsas, porque ele sabe que 
aceitar Jesus é uma escolha pessoal e intransferível e só acontece 
pelo toque suave do Espírito Santo. Valorize o seu núcleo.  
 

Agenda de Novembro: Dia 15 (Feriado) Liberdade para juntar panelas em 
cada núcleo ou pic-nic ou retiro criativo. Dias 17 e 18 reunião do PZMN, 
representante da CPV: Osmar. Dia 19 (Domingo) Junta Panela dos Líderes 
e vices dos núcleos no quiosque.  Dia 25 (Sábado) Almoço dos núcleos 
1,2,3 e 5 na Aspuv, para remultiplicação - redivisão a partir de março. Dia 
26 (Domingo - 9h00) Assembléia Geral para eleição de 4 diáconos, seguida 
da Assembléia de planejamento para 2007, às 9 horas no salão da igreja. 
Semana de 3-dez - Encerramento dos núcleos no semestre - com liberdade 
e criatividade, voltando em março-07.  

======================= 
Tem ED –Domingo 17h00. 

Estudando Colossenses – Hoje aula 2. 
======================= 

Hoje é o Dia de Dízimos e Ofertas para construção.  Mas todo 
domingo o gasofilácio estará aberto para receber sua oferta.  
NOVOS e BONITOS envelopes com os cartões estão no escaninho. 
Sempre que você puder, deposite direto na conta da igreja e traga o 
recibo de depósito para o gasofilácio, isto vai ajudar no controle e 
segurança da igreja. Todo domingo é dia de Dízimo.   

CEF – ag. 0584-3 (op 03) -  cc 0614-0 (CPV). 
Se você ainda não consegue ser um Dizimista fiel, você precisa 
reconsiderar e analisar a sua real compreensão do Evangelho da Graça de 
Deus. Procure não ser religioso, mas cristão. Seja honesto com Deus.  
 

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

PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Nesta semana: Tatão - 3891-8741  

 

ASSEMBLÉIA – CONVOCAÇÃO – PARA TODOS OS 
MEMBROS FORMAIS DA IGREJA (Batizados e Professos) – 
para 9h00 do último domingo dia 26 de novembro no salão 
da igreja. Para eleição de 4 Diáconos. ORE.  
 

 

 
 

ORAR 
Pelos Vestibulandos: Camila, Dedé, Hadassa, Júnior, Paulinho e Priscila. 
Pelos negócios e profissões em geral, como: Clini-Car, Van Chiquinho, 
Vidros Ubá, novos empreendimentos, empregos e outros.  
 

MISSÃO DA IGREJA 
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 

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

 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


