
ESCALA 
 

 
 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Prelecionista de hoje:  
N. 1  Ana Lídia 

 

(Missões) Próximo  
Domingo, dia 03  
 

 

Pr Fernando Luis e   n. J2 

 

Café após o culto 
(1 X p/semestre) 
 

 

Hoje: Dilcimar e Galvin  
Próx. Domingo – Marlene.     
 

 
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 laranja.  
 

 

Biblioteca 
 

Plantões: Lígia e Elaine.  
Para DEZEMBRO: Lúcia e Sara  
 

 

   ANIVERSARIANTES  
 

TERÇA, Dia 28 – Júlia César (Inglaterra) e Neno Assis.  
  

2007: Prepare-se ele está chegando. 
Ao encerrar o ano, queremos preparar da mesma 
forma que já estamos preparados para subir com 
Jesus a qualquer momento e morarmos pra sempre 
com Ele, caso ele volte ainda hoje.  
Encerramos HOJE este semestre. Nele, estudamos 
sobre Mutualidade: Mandamentos recíprocos de uns aos 
outros. Aprendemos muito e nos preparamos para 
crescer para a Maturidade e da Maturidade ao 
Serviço. Estamos procuramos voluntários que amem 
a Jesus. Voluntários para todo tipo de serviço: 
facilitadores, liderança, instalações, som, árvores, 
limpeza, quiosque, campinho, biblioteca, ministério 
infantil, serviço diaconal e muitos outros.  
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

“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  232    –    26 de novembro de 2006 
 

Deus não deseja o desequilíbrio das pessoas.  
Isto funciona na seguinte ordem: 1- Limpeza ou purificação 
pelo sangue de Jesus; 2- Consagração, compromisso, 

santificação e maturidade; 3- Unção do Espírito, consolo e 
capacitação total; 4- Estudo, meditação Bíblica, ORAÇÃO 
“quarto de escuta”. Esta ordem não pode ser invertida e nem 

uma ser mais valorizada ou ser menos importante que a outra.  
 

        NÚCLEOS (Na semana: Orem uns p/outros)  
 

Segunda 1, 2, 5 e A2  Lígia e Jorge (Encerrando) 

  4 e A1 Em recesso. 

Terça 3 Daison e Tia Maria  

Quinta 6 Débora e Affonso 
 

Sexta j-1 e j-2 Priscila e Marcella (22h30) 
 

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

 

 
  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



NESTE SEMESTRE APRENDEMOS: 
Agosto: Amem-se...; Aceitem-se...; 
Sujeitem-se... e Saúdem-se uns aos outros.  
Setembro: Não falem mal...; Não 
provoquem...; Não mintam...; e Perdoem-se 
uns aos outros.  
Outubro: Edifiquem...; Ensinem...; 
Encorajem...; Aconselhem... e Falem com 
Salmos uns aos outros.  
Novembro: Levem as cargas...; Sejam 
hospitaleiros...; Sejam bondosos... e Orem 
uns pelos outros: Hoje, último da série.  
 

M. INFANTIL  
3 pilares: Pais em casa, ED na Igreja e 
no Núcleo. Sempre no mesmo princípio 
Bíblico.  
Dez, Jan e Fev, férias dos Núcleos, mas 
a ED está normal, junto com o Culto. 
Letícia Assis e não Letícia de Souza 
como saiu no último boletim é a nova 
responsável pela secretaria da igreja, para 
ajudar os facilitadores do M. Infantil. Das 
14 as 18h00 no telefone 3885-2139. 

 

PRECISA-SE DE VOLUNTÁRIOS 
Para trabalhar e servir uns aos outros 
por AMOR a Jesus. Já aprendemos, 
agora temos de praticar e sair do lugar. 
Crescendo em 2007 para a Maturidade 
e da Maturidade ao Serviço.  
 

HUGO E TÚLIO em Viçosa. 
Hugo irá trabalhar suas experiências de 
Aracaju com os adolescentes.  
 

DIÁCONO PRA QUE? 
Ele cuida de todos os aspectos físico, 
material e assistencial, para que cada 
pessoa se desenvolva espiritualmente com 
alegria e grande proveito na igreja e no 
núcleo. Ele organiza tudo para o seu deleite 
espiritual. Começa antes e termina depois.  
Ele sabe delegar e treinar mulheres, jovens 
e adolescentes neste ministério. 
 

CANTATA NATAL  
Crianças e Adultos: vamos cantar o Natal.  
Apresentação no culto do dia 17-dezembro.  
ENSAIOS: Aos sábados às 18horas e 
Domingos às 17 horas no Salão da CPV.  

ORAR 

Pelos Vestibulandos:  
Camila, Dedé, Hadassa, Júnior, 
Paulinho e Priscila. 
 

Pela Terezinha; Eliane e sua 
mãe; Pai da Marcella; Sr Galvão; 
Everson, irmão do Wiliam; Clini-
Car; Van Chiquinho; Vidros Ubá; 
Adolescentes; Núcleos; Férias; 
Evangelismo; empregos e outros.  
 

Este será o último 
aniversário da Júlia César 

fora do País: 

 
 

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

Estudando 5 aulas em Colossenses  
– Hoje foi a aula 4 –  

====================  
 

“SE você tiver de falar algo 
negativo sobre uma pessoa, 
mencione primeiramente 10 
qualidades positivas dela” 
(senão cale). Líderes e seus erros, 
do livro: Na casa de meu pai, de 
Corrie tem Boom.  
 

STANLEY e Família. 
De novo eles estão alegres, 
pois o Stanley conseguiu 
terminar a sua 2ª pós - 
graduação na FGV de Juiz de 
Fora, ontem. Agora ele vai dar 
seqüência apenas ao seu 
Doutorado, trabalho na CPV e 
núcleo 6, estudando para o 
concurso do Min. da 
Agricultura. PARABÉNS.  

AGENDA DEZEMBRO 
Dia 3, Domingo, 19h30 na IP VSol, 
ordenação como Pastor do Pb. Geraldo 
Márcio, agora pastor do V.Sol.  
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 bela 
festa. Incentive seu filho. Participe.   
Dia 23, Na IPV, Casamento da Natália e 
Henrique (filha da Lú e Paulo Santana). E 
pela manhã Casamento da Michele e Marlon 
(Estudantes da UFV) Toda a CPV está 
convidada para os 2 casamentos.  
 

MISSÕES e OFERTAS – 3-DEZ: 
Se quiser, não precisa usar envelope 
para as ofertas missionárias. (1º Dom) 
 

DÍZIMOS e OFERTAS PARA 
CONSTRUÇÃO – 10-DEZ: 

Todo domingo tem gazofilácio 
aberto. Fique atento ao 2º domingo:  

 

CEF – 0584-3 op03 cc 0614-0 (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.  

 

PROCURANDO APTO P/ ALUGAR 
A Eliane Monteiro, precisa de um Apto 
térreo para os seus pais e o irmão que 
estão vindo morar em Viçosa.  
Quem puder ajudar, falar com a Eliane 
ou Sílvio: 3891-8799.  
 

ORDENAÇÃO DE PASTOR 
O Presb. Geraldo Márcio foi 
examinado e licenciado e será 
ordenado ao pastorado na IP V.Sol 
no próximo domingo dia 3-DEZ às 
19h30. A CPV está convidada para 
participar logo depois do nosso culto. 
Parabéns ao Pastor Geraldo Márcio.   

DO EMERIC PARA CPV: 
“Foram 9.000 missionários 
inscritos de todo continente 
americano, Portugal e Espanha, e 
apenas 300 foram escolhidos 
como convidados. Participei de 
um retiro para obreiros no 
domingo, em um lugar belíssimo 
e tive a oportunidade de 
participar de algumas oficinas de 
restauração e compartilhar com 
outros missionários 
as dificuldades do campo. O 
congresso foi aberto ao publico 
na segunda feira e 
aproximadamente 3.000 
pessoas (lideres e pastores) de 
vários países participaram das 
atividades promovidas pela 
organização. Durante todos os 
dias, nós fomos distribuídos 
para  liderar os debates das mesas 
de discussões com lideres de 
diferentes países com temas de 
suma importância ao movimento 
missionário Ibero-Americano. No 
final de cada dia, nos reunimos 
como delegação brasileira para 
avaliar os debates. Foi uma 
experiência tremenda pela 
grandeza do evento e também 
pela responsabilidade. Não 
poderia deixar de compartilhar a 
alegria de ser o representante da 
CPV nesse evento, e perceber 
que como igreja no mundo, 
estamos caminhando em passos 
largos em Missões”.  
Do III Congresso Missionário Ibero-
americano – COMIBAM/Espanha.  

 

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

PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Na semana: Neno - 3891-8967 

 

 


