
ESCALA 
 

 
 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Prelecionista de hoje:  
N. A2  João Tinôco 

 

Próximo  
Domingo, dia 26  
 

 

Ana Lídia 
Orem uns p/outros e   n. 1 

 

Café após o culto 
(1 X p/semestre) 
 

 
Hoje: Cláudio Henrique.    
Próx. Domingo – Eva e Ricardo.     
 

 
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 a revista abóbora.  
 

 

Biblioteca 
 

Plantões: Lígia e Elaine.  
 

 

   ANIVERSARIANTES  
 

HOJE, Dia 19 – Gustavo Dergam e Letícia de Souza.  
TERÇA, Dia 21 – Luis Carlos (Filho da Neuza e Tatão).   

SEXTA, Dia 24 – Casamento Lúcio e Rosely.  
  
NESTE BOLETIM: O trabalho voluntário na igreja é a 
demonstração do amor que você tem por Jesus. Se 
não for com esta motivação é melhor não trabalhar. O 
amor que fala a Bíblia não é uma emoção terna e 
sentimental. É um ato deliberado (intencional). 
Significa que estou disposto a dar minha vida, a 
entregar-me a mim mesmo, desdobrar-me em favor 
de outros como aprendemos nas mutualidades neste 
semestre: Mandamentos recíprocos de uns aos 
outros. Amor é altruísmo, auto-sacrifício, em 
contrapartida ao egoísmo. Pra nada serve o seu 
trabalho na igreja sem amor.  
 

18h15 é o início do culto (até 19h45). 
 

Cláudio H. Carvalho – DE NOVO ENDEREÇO, agora morando na  
R. Pedra do Anta, 70- Apto 104 – Celular 9125-9586.  

 

 
 

 
 

 
 

“Edificando e evangelizando através de relacionamentos”  
 
 

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

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

 
Número  231    –    19 de novembro de 2006 

 
 

Jesus nunca reduziu o preço envolvido no ato de 
seguí-lo. Estamos procurando novos líderes e  
facilitadores voluntários, que amem a Jesus. 

 

        NÚCLEOS (Na semana: Sejam Bondosos)  
 

Segunda 1, 2 e 5  Dilcimar e Galvin  
  4 Terezinha e Osmar  
 a-1 Letícia (Osmar)  
 a-2 Jamille (Dilcimar) 
Terça 3 Daison e Tia Maria  
Quinta 6 Débora e Affonso 
 

Sexta j-1 Priscila  

 j-2 Marcella (22h30)  
 

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

 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



VOLUNTÁRIOS que servem pelo Reino. Veja como: 
Não queremos naturalmente ser bondosos uns com os outros.  
Não queremos seguir a Jesus.  
Não queremos ser conduzidos por Ele.  
Não queremos negar a nós e nem morrer pra nós mesmos.  
Não queremos deixar de tomar nossas próprias decisões.  
 

É por isto, que muitos não podem ser considerados seguidores 
de Jesus. Talvez afirmássemos com veemência que somos 
guiados pelo Senhor, porque cantamos e levantamos mãos 
“sujas” que afirmam isto de olhos fechados e emocionados. 
Reavalie suas motivações, o levantar de mãos e as orações.  
 

Agora estamos sendo desafiados pra oramos com os olhos 
“abertos” enxergando mais a nossa realidade como seguidores 
e discípulos de Jesus.  
 

Ser discípulo é falar Dele com a própria vida e experiências.  
É gastar tempo no Quarto de Escuta. É auto-negação.  
 

Ele exige todo um novo conjunto de atitudes. Não é um modo 
normal e natural em que uma pessoa trabalha no seu sustento 
e na igreja. É esta verdade que torna o preço proibitivo para a 
maioria das pessoas. Negar a nossa natureza tem um preço.  
 

Desejamos que muitos na CPV se disponha a ser um 
facilitador ou líder de núcleo usado por Jesus num grupo 
pequeno (3 ou 4 famílias) de profunda amizade e 
relacionamento. Primeiro com Jesus, depois uns com os outros 
e com os de fora. Todos podem servir em amor.  
 

VOLUNTÁRIOS PARA QUÊ?  Para assumir, responder, liderar e ser 
facilitador de núcleos; Cotar e comprar materiais da construção; Ajudar na 
limpeza do quiosque, cercas e árvores; organizar eventos: caminhadas, 
juntas panelas, cafés; Incluir as pessoas provocando encontros para discutir 
filmes, retiros; Pastorear e facilitar atividades que unam os adolescentes e 
jovens; Visitar e orar; Observar e atender necessidades. Ir e fazer.  
 
ELEIÇÃO DE 4 DIÁCONOS NO PRÓXIMO DOMINGO 9h00 
DA MANHÃ. Em assembléia geral dos membros da CPV.  
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 na igreja e nos núcleos. Ele deixa tudo 
previamente organizado para o seu deleite espiritual.  
O DIÁCONO QUE FAZ DIFERENÇA serve as pessoas, é 
atencioso, recebe bem e abraça com alegria. Ele sabe delegar 
e treinar mulheres, jovens e adolescentes neste ministério.  
 

SECRETARIA DA CPV E MINISTÉRIO INFANTIL  
Em fase de experiência por 3 meses a Letícia de Souza, está 
assumindo como auxiliar dos facilitadores da ED e Núcleos 
preparando o material para crianças até 12 anos e ajudando nos 
controles e serviços da secretaria. Ela está disponível de Segunda a 
Sexta na parte da tarde (das 14 as 18h00) no telefone 3885-2139.   

====================== 
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”.  
 

AGENDA DE NOVEMBRO e DEZEMBRO 
Dia 25 (Próximo Sábado) Almoço dos núcleos 1,2,3 e 5 na 
sede social da Aspuv. Visando planejar para março-07.  
Dia 25 às 19h30 na IPV, Culto de Formatura dos alunos do 
CEM, que leva o nome da Família Freitas, (Fernando-Nilcéia). 
Dia 26 (Domingo - 9h00) Assembléia Geral para eleição de 4 
diáconos, seguida da Assembléia de planejamento para 2007. 
Semana de 3-dez - Encerramento dos núcleos do semestre – 
mantendo liberdade com criatividade até março-07.  
Dias 6 e 7, Formatura em Odonto na UFMG da Carol 
Schwambach (Filha da Ivone e Edson). CPV está convidada.  
Dia 17, cantata de Natal sob a regência da maestrina Isméria. 
Para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Uma festa.  
Dia 23, Na IPV, Casamento da Natália e Henrique (filha da Lú  
Paulo Santana). Toda a CPV está convidada.    

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

Estudando Colossenses em 6 aulas – Hoje foi a aula 3. 
======================= 

HOJE É DIA DE CESTA DE ALIMENTOS – 3º domingo.   
No primeiro domingo: Ofertas para missões.  
Todo domingo: Dízimos e Ofertas, sendo o 2º domingo como 
uma oportunidade em conjunto de reconsagração a Deus.  

CEF – 0584-3 op03 cc0614-0 (CPV). 
Se você ainda não consegue ser um Dizimista, você precisa reconsiderar e 
analisar a sua real compreensão do Evangelho da Graça de Deus. Procure 
ser um autêntico cristão, não sendo religioso. 
 

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

PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Nesta semana: tatão - 3891-8741  

 


