
ESCALA (hoje: Dízimos)  
 

 
CELEBRAÇÃO 

18h15 

Direção de hoje:  Prelecionista de hoje:  
N. 2 Wiliam Filgueiras 

 

Próximo Domingo 
 

Ana Lídia   e N. 3   
 

Café após o culto 
(1 X p/semestre) 
 

 

Hoje: Lígia Dergam  
Próx. Domingo – Dona Angélica  

 
Ministério Infantil  

ED – 18h15 

 

De Março a Junho estudando Criação e Ação em 
Gênesis. Uma oportunidade RICA para seu filho em 16 

domingos. Peça pra Tia Edna a revista LARANJA dos pais.  
 

BIBLIOTECA 
 

Plantões Março: Eliane e Elaine.   
 

 

DIÁCONOS Recepção e portas: ...............   
Gasofilácio: ................  

 

   ANIVERSARIANTES  
 

Dia 3: Marina Assis e Thaís Baeta.  
Dia 5: Nicole Garcia; Dia 6: Papai Ademir Pinto.  

 

Nesta semana: Dia 13: Baeta; Dia 14: Luis Márcio e Casamento 
Almir e Beatriz; Dia 16: Eliana Ribeiro;  

 

Dia 19: Gutierrez Assis;  
Dia 20: Lúcia César (Inglaterra); Dia 21: Anne Garcia e Kalebe;  
Dia 22: Casamento Wiliam e Jussara; Dia 23: William Filgueiras;  

Dia 28: Almir Júnior; Dia 30: Alberto Vieira.   
 

       NÚCLEOS: Escolha o seu  
Série 17 domingos sobre Disciplinas Espirituais. 

Tema de Março: Hábitos e Valores do Servo 
Assunto da semana: Exemplos transformadores? 

 

N.1 – Almir e Beatriz (3891-6727).   
N.2 – Edgard e Edna (3891-8557).  
N.3 – Daison e Tia Maria. (3891-2383).  
N.4 – Osmar e Terezinha (3891-3382).  
N.5 – Galvin e Dilcimar (3891-2563).  
N.6 – Affonso e Débora (3892-4889).  
N.7 – Lúcio e Rosely (3891-5801).  
N. Adolesc. (13-17 a) – Contatos: Jamille, Letícia, Elaine, 
Neno, Sara, Daniel e Davi. (Orientação dos Jovens).  
N. Jovens – Contatos: Marcella, Priscila, Alberto, Hadassa, 
Luis Márcio, Diná, Dedé, Kalebe e Janmisson.  
 

 
 

 
 

 
 

“Edificando e evangelizando através de relacionamentos”  
 

Cada casa uma igreja, cada cristão um  ministro. 
 

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

 

Número  241    –    11 de março de 2007 
 

O PROBLEMA DO DNA DA IGREJA.  

“Igreja é formada por um bando de gente complicada, que tem um 
currículo complexo com o DNA de Adão. O segredo para encontrar a 
igreja certa está dentro de cada um. Tem a ver com o meu modo de 
olhar a igreja. Quem procura a melhor igreja ainda não 

entendeu o que é a igreja. A igreja ideal não é virtuosa, mas é a 
que eu decido me ajustar e engajar para construir junto com outra 
pessoa, sem me basear ou olhar nos seus defeitos e pecados”.   

 
Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus  

olhos se agradem dos meus caminhos (Pv 23:26). 
 

“A centralidade de um indivíduo está naquilo em que ele 
põe o seu coração. Desse centro emana a sua razão de ser 
e viver, realizar, amar, esperar, etc. Muitos indivíduos não 
têm um centro, apenas transitam de um lugar a outro, 
movidos por situações e/ou interesses variados”.  

Exposição Bíblica - ����  
Texto: __________________ Não perca o costume. Anote.  
Título: __________________ Discuta no seu núcleo.  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________  
 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



CPV: Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. 
Por isso irmãos, não será a doença da Marcy ou qualquer outra coisa que irão nos 
abater, fazemos das palavras de Paulo o nosso estimulo para essa fase que estamos 
vivendo. Deus nos chamou para sermos seus missionários e nos trouxe para uma 
terra distante e longe das pessoas que amamos e certamente ainda nos levará para 
outros lugares com o propósito de realizar o seu perfeito e soberano plano, e essa é 
a nossa alegria de chegarmos no fim das nossas vidas e apresentarmos ao nosso 
Senhor uma vida reta e cheia de frutos. Em tudo damos glorias ao Senhor, ate 
mesmo na doença, porque certamente o Senhor tem um grande propósito nessa 
situação, que por mais difícil que seja, maior também será  a ação de Deus, Jeovah 
Jireh. (Deus Provedor). Obrigado por todo carinho, orações e ofertas que temos 
recebido e que em muito nos encorajam a fazer a nossa parte para o Reino. 
No amor do Pai. Emeric, Marcy, João Victor, Daniel e Talita (Escócia) 

    

CPV: Bênçãos sobre bênçãos! 
E, permita-nos compartilhar as muitas bênçãos que recebemos nos últimos meses. 
Vínhamos orando por 5 necessidades principais, que iam muito além do nosso 
orçamento. Deus moveu a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, através do 
Pr. Jeremias Pereira, e nos abençoou com um painel solar, um motor de popa 
(Yamaha 40 hp) e um globalstar (telefone via satélite)!!! E a Igreja Bíblia da Paz de 
São Paulo, Pr. Édson Rebustini, nos abençoou com a voadeira!!! Estamos muito 
felizes e gratos a Deus, pois com o painel teremos mais conforto (luz) e melhores 
condições de trabalho (computador) na aldeia; com o motor e voadeira, maior 
autonomia de viagem, mais segurança e ganharemos tempo, pois com um motor 40 
hp é possível reduzir a viagem de dois para um dia apenas; e com o globalstar 
teremos maior autonomia de comunicação, tanto no percurso da viagem como na 
permanência na aldeia. Deus Seja louvado! Em Cristo Jesus, que nos surpreende 
com bênçãos sobre bênçãos, Cácio e Elisângela Silva (Amazonas) 
 

CPV: Tivemos nosso segundo culto em nossa casa ontem. 
Vieram nosso vizinhos. Conversamos por cerca de 2 horas, onde pudemos nos 
conhecer, abrir nossos corações e ouvir uns aos outros. Semana passada 
tivemos 1 casal cuja filha é amiga de nossa filha. A grande verdade é que aquilo que 
acreditamos ser o passo fudamental para uma igreja bem alicerçada, os laços de 
amizade e de comunhão, estão sendo realizados. Gostaria de contar cada dia mais 
com as orações de vocês, pois temos desafios grandes. Queremos começar a 
realizar um trabalho com crianças no bairro, onde poderemos alcançar as familias 
dessas crianças. Ontem estudamos sobre a Verdade. Jo 8.32,Jo 17.17 
e I Jo 3.16-18. Orem amados, orem mesmo. Abraços fraternos nas marcas deixadas 
por Ele. Abraços, Wagner, Cláudia, Nicole e Anne (M.Grosso do Sul)  

    

Núcleo:Núcleo:Núcleo:Núcleo:             

Ore pedindo a Deus aquela peOre pedindo a Deus aquela peOre pedindo a Deus aquela peOre pedindo a Deus aquela pessoa que Ele quer te usar para ssoa que Ele quer te usar para ssoa que Ele quer te usar para ssoa que Ele quer te usar para 
transportátransportátransportátransportá----la da morte para a vidala da morte para a vidala da morte para a vidala da morte para a vida....     

 

 
 

O Líder do Núcleo é um agente pastoral. É no núcleo onde todos 
são pastoreados nas suas necessidades. Ligue para um líder.  

No Próx. Domingo 
Cestas de alimentos. 

 

Hoje: Dízimos e 
ofertas construção:  
SE você contribui pensando estar 
pagando alguma coisa, não tem nenhum 
valor o que você está fazendo.  
MAS se no seu coração tem a certeza e 
a consciência que pode dar 100% de 
tudo que você tem ou terá, porque 
pertence diretamente ao Senhor, a sua 
contribuição poderá ser uma 
demonstração da sua Gratidão por poder 
Servir este Senhor.  
 
Missões: Domingo passado.  
Doar para os missionários e orar por eles, 
não exclui a sua responsabilidade de falar 
de Jesus nos seus relacionamentos com a 
sua própria vida, sendo também um 

missionário em Viçosa. Ainda é tempo.  
 

QUARTA DE ORAÇÃO 
16h00– Lúcia.         
19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro. 

Plantão da semana: 
Gabriel - 3891-7915 

  

VOCÊ SABIA?  
85% aceitam Jesus entre 4 e 14 anos.  

    

Curso de Antigo TestamentoCurso de Antigo TestamentoCurso de Antigo TestamentoCurso de Antigo Testamento        
Toda Quinta Feira às 19h30 na CPV.Toda Quinta Feira às 19h30 na CPV.Toda Quinta Feira às 19h30 na CPV.Toda Quinta Feira às 19h30 na CPV.        
Custo R$ 50,00. Custo R$ 50,00. Custo R$ 50,00. Custo R$ 50,00.  Falar com Lúcio.  

ORAR 

Por um pastor de tempo integral e 
com a visão, perfil e envolvimento da 
CPV em pastoreio pelos grupos 
pequenos ou Núcleos.  
Pelo despertamento da CPV por 
uma vida de oração.   
 

Pela Débora e André com a 
negociação da sua casa própria; 
Família Osmar, com a morte da 
sua irmã no Rio. Kléos Jr, tese de 
doutorado na Inglaterra; Menor 
Kamille; Exames Sílvio; Ação 
trabalhista da ex-faxineira;  
 

Negócios: Lúcia, Escolar 
Chiquinho e André, Gilmar, 
Yara-Isméria, Lígia, Eliana 
Ribeiro, Clini-Car Serviços, 
Microlins P.Nova, Vidros Ubá.  
 

Congresso dias 8-10: 
Em Contagem. Da CPV: Almir, 
Beatriz, Daison, Maria, Galvin, 

Dilcimar, Cláudio, Edna e Edgard.  
 

Continue anotando o sermão e as 

principais questões para levar ao 

seu Núcleo, aproveitando o tema.  
 

CANTATA Páscoa  
Ensaios aos sábados.  

Conversar com a Isméria.  
 

CPV.ORG.BR 
Todos os boletins desde 2002 
estão disponíveis na página da 
CPV na internet para ser lido e 
copiado. 
 

CAFÉ COM LÍDER E AUXILIAR 
Todo 1º domingo: Junta café  

da manhã na casa da Tia Edna.  
 

Série Tema Mensagem Mês 
DISCIPLINAS Hábitos e valores 1. Práticas religiosas ou cristãs?   

ESPIRITUAIS do Servo Servidor  2. Exemplo do servo transformado MARÇO 

DO SERVO  3. Rico com Deus: Preço para servir   

    4. Senhor do nosso serviço   
 

Aprenda a ter intimidade com 2 pessoas próximas.  

Fique dentro de um núcleo! PROCURE um Líder.  


