
ESCALA 
 

 
 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Prelecionista de hoje:  
N. J-2 (Missões)  Nilcéia Freitas 

 

(Dízimos) Próximo  
Domingo, dia 10  
 

 

Pb. Affonso Zuin e   n. 3 

 

Café após o culto 
(1 X p/semestre) 
 

 
Hoje: (IP V.Sol – Ordenação Geraldo Márcio).    
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: Lúcia e Sara  
 

 

   ANIVERSARIANTES  
 

QUARTA, Dia 6 – Beatriz Colpani e Maria Eduarda(Duda).  
QUINTA, Dia 7 – Yume Rodrigues e Sô Antônio Galvão.  

SEXTA, Dia 8 – Daniel e Sara Colpani.  
SÁBADO, Dia 9 – Estêvão Freitas.    

  

              NÚCLEOS 
 

j.1e2 estão reunindo normalmente. Os demais 
núcleos estão sob a criatividade do recesso até março.  

 

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

 

Hoje começando 18h00 para ordenação do 
Pb. Geraldo Márcio na IP V.Sol às 19h30.  

 

 
 

 
 

 
 

“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  233    –    03 de dezembro de 2006 
 
 

CRESCENDO EM 

2007 

 

At 2. 46 - Todos os dias, unidos, se reuniam no 
pátio do Templo. E nas suas casas partiam o 
pão e participavam das refeições com alegria e 
humildade.   
47 - Louvavam a Deus por tudo e eram 
estimados por todos. E cada dia o Senhor 
juntava ao grupo as pessoas que iam sendo 
salvas. NTLH  

 
Para crescimento, a ordem a seguir não pode ser invertida e 
nem ser mais valorizada ou ser menos importante que a outra.  
1- Limpeza ou purificação pelo sangue de Jesus;  
2- Consagração, disponibilidade; santificação e maturidade;  
3- Unção do Espírito, consolo e capacitação total;  
4- Estudo, meditação Bíblica, ORAÇÃO “quarto de escuta”.  
 
 

Um bom exemplo: Eles valorizam as férias em família, 
descansando em viagem todo ano. Parabéns Galvin e Dilcimar, 
que irão reunir o n.5 em Maceió e Aracaju em dezembro.  
 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



O QUE FAZER HOJE E EM 2007 
COM O QUE JÁ 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.  
 

M. INFANTIL  
3 pilares: 1.Pais em casa, 2.ED na Igreja 
com os facilitadores e 3.EM ESCALA dos 
pais no Núcleo: Sempre o mesmo princípio 
Bíblico. Prepare-se para voltar em março.  
  
Dez, Jan e Fev, a ED está com material 
avulso funcionando normal no horário da 
Celebração às 18h15. Participe.  
 
Letícia Assis é a responsável para ajudar 
os facilitadores do M. Infantil. De Segunda 
Sexta, das 14 as 18h00 na secretaria da 
igreja, telefone 3885-2139. 

 

VOLUNTÁRIOS: 
Para liderar núcleo como Facilitador. 
Facilitador é Servo. Servo é submisso 
ao superior e serve ao subordinado.  
Deus só usa quem está disponível e de 
mãos vazias pra que o Espírito possa 
operar na vida dele e fazer o trabalho 
segundo o Seu propósito eterno. Quem 
acha que sabe, não consegue fazer 
nada, porque o Espírito capacita o 
disponível. Crescendo em 2007 para a 
Maturidade e da Maturidade ao Serviço.  
No Núcleo, o líder é liderado.   
 

Em recesso a ED –Domingo 17h00. 
Estudando Colossenses – Hoje aula 5.   

O grupo da música começa o 
ensaio todo domingo às 16 horas.  

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

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

Pela Terezinha; Eliane e sua 
mãe; Pai da Marcella; Sr Galvão; 
Everson e mais 2 irmãos do 
Wiliam; Gilmar, Clini-Car; Van 
Chiquinho; Vidros Ubá; 
Adolescentes; Núcleos; Férias; 
Evangelismo; empregos e outros.  
 

 “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.  
 

 O QUE FAZ O DIÁCONO? 
Ele cuida do bem estar das 
pessoas, visando o crescimento 
espiritual de cada uma.  
Ele recepciona, abre e fecha, 
cuida dos materiais, espaços 
físicos e do gasofilácio.  
Ele organiza tudo e cuida da 
segurança do patrimônio da 
igreja: Sempre começa antes e 
termina depois. Ele sabe 
delegar e treinar mulheres, 
jovens e adolescentes neste 
ministério. 
 

QUARTA DE ORAÇÃO 
16h00– Recesso em DEZ.        
19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro. 

PLANTÃO DE ORAÇÃO  
Na semana:  
Tia Maria - 3891-2383 

 

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

Hoje:  MISSÕES e OFERTAS: 
Se quiser, não precisa usar envelope para as 
ofertas missionárias.  
Sempre no 1º Domingo, separamos 
para formalizar o nosso compromisso 
com este desejo que vem do 
Coração de Deus.  

================  
Próx. Domingo: DÍZIMOS e OFERTAS 

PARA CONSTRUÇÃO: 
Todo domingo o gazofilácio está 
aberto pra você. Fique atento ao 2º 
domingo, não deixe de orar e 
preparar antes. É um momento de 
reconsagração da Família. Planejem 
juntos o orçamento. Doar é melhor.   

 
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 cristão sem ser religioso.  

 

FALSA INTIMIDADE NO QUARTO DE 
ESCUTA: O CORPO não é completo 
sozinho ou num grupo pequeno ou numa 
igreja apenas. Precisamos de outras 
pessoas fora do núcleo ou fora da igreja 
para completar o Corpo. Em todos os 
lugares e igrejas tem Corpo de Cristo.  
 

ESCOLA FUTEBOL, VOLEY E OUTROS 
No terreno da CPV. Professor Lúcio Freitas. 
Procure o Lúcio e se inscreva para as férias.  
   

AGENDA DEZEMBRO 
 

HOJE: 19h30 Na IP V.Sol, 
ordenação do Pb. Geraldo 
Márcio, agora pastor.  
 

TERÇA, Dia 5, na IPV 
lançamento do livro Lutero.  
 

Dia 17, Cantata de Natal 
sob a regência da 
maestrina Isméria. Para 
crianças, adolescentes, 
jovens e adultos. Uma bela 
festa. Incentive seu filho. 
Participe também.   
 

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.  
 

ENDURO DE 
MULHERES A PÉ:  
Será em breve. Saindo 
de Viçosa até Airões. 
Programar com o 
Daison. Taxa zero. 
 

 

ORDENADOS NOVOS DIÁCONOS DA CPV:  
Almir Colpani, Chiquinho Freitas, Galvin-Henrique e Gilmar Melquíades.  

   
NÚCLEOS E FACILITADORES (Líderes que sonham): 
Toda CPV e seus Missionários devem ser assistidos por UM 
dos Núcleos, mesmo não estando totalmente presentes.  

FALE COM UM LÍDER, Fique num núcleo: 
n.1: Almir e Beatriz, n.2: Edgard e Edna, n.3: Daison e Tia 
Maria, n.4: Osmar e Terezinha, n.5: Galvin e Dilcimar, n.6: 
Affonso e Débora, n.7: Lúcio e Roseli, e (n.8: ?).  

É preciso sair de onde você está para poder crescer. 
 


