
ESCALAS (Cestas – 3º dom)  
 

 

CELEBRAÇÃO 

18h15 
Direção de hoje:  Expositor de hoje:  

N. 6 Affonso Zuin (Meditação) 
 

Próximo Domingo 

 

Pr. Paulo Leal (Estudo e Ceia).  
 

Café após o culto 
(1 x p/semestre) 
 

 

Hoje: Débora e Affonso 
Próx. Domingo – Dona Angélica 

 
Ministério Infantil  

ED – 18h15 

 

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

Peça pra Tia Edna a revista LARANJA dos pais.  
 

BIBLIOTECA 
 

Plantões Abril: Lígia e Sara.  
Para Maio: Jamille e Lígia.  
 

 

DIÁCONOS 
Hoje: Almir e Chiquinho. 
Próx. Domingo: Gilmar e Galvin.  
 

 

   ANIVERSARIANTES-Abril  
 

Dia 1º: Lucas Belo; Dia 5: Rosely Freitas; Dia 9: Cristiano Ribeiro;  
Dia 11: Gilmar Freitas; Dia 12: Algemiro Gonçalves, Cynthia Oliveira,  

Casam Edna-Edgard; Dia 14: Casam Oziel-Joana;  
 

NESTA SEMANA - Hoje: Maria Aparecida Pinto; Dia 16: Márcia 
Pacheco e William Olzany; Dia 17: Jorge Dergam;  

Dia 18: Anne Zuin; Dia 21: Eliane Monteiro;  
 

Dia 24: Carolina Brumano; Dia 27: Elisângela Silva (Amazonas);  
Dia 29: Lucas Leão. 

 

       NÚCLEOS: Escolha o seu.  
Assunto da semana: Meditação.  

 

Segunda Feira: 
N.1 – Almir e Beatriz (3891-6727). 
N.2 – Edgard e Edna (3891-8557). 

N.3 – Daison e Tia Maria. (3891-2383). 
Terça, Quarta e Quinta Feira: 

N.4 – Osmar e Terezinha (3891-3382). 
N.5 e 5.A – Galvin e Dilcimar (3891-2563). 

N.6 e 6.A e 6.B – Affonso e Débora (3892-4889). 
N.7 – Lúcio e Rosely (3891-5801). 

Sexta Feira e Domingo de manhã: 
N. Adolesc. (13-17 a) – Contatos: Jamille, Letícia, Elaine, 
Neno, Sara, Joubert, Gutierrez, Daniel e Davi.  
N. Jovens – Contatos: Marcella, Priscila, Alberto, Hadassa, 
Luis Márcio, Diná, Saulo, Dedé, Kalebe e Janmson.  

 

 
 

 
 

 
 

“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  245    –    15 de abril de 2007 
 

J. Wesley disse: Ganhe o máximo que puder. Economize o 
máximo que puder e Dê o máximo que puder.  

Hoje: não perecíveis para CESTAS. 
O DÍZIMO foi recolhido domingo passado, mas o gasofilácio 
permanece sempre aberto todos os domingos. Consagre 
toda sua vida e liberte-se, não limitando nada em 10%.  
 

VERDADE ABSOLUTA. 

QUAL É A SUA RESPOSTA? 2 opções: 
Quando você morrer, vai entrar em companhia eterna 
na presença de Deus nos céus?  
ISTO é possível somente para aquele que hoje souber explicar o 
que é regeneração espiritual e tiver certeza que sua vida foi 
regenerada pelo Espírito Santo (nascido de novo).  
SE houver dúvida, pode ser até batizado, líder, dizimista, fiel, 
bondoso e submisso, que vai sofrer eternamente no inferno 
na companhia de satanás, se não for regenerado.  
 

A nossa confissão de fé de Westminster diz que os 
hipócritas, bem como outras pessoas não regeneradas, 
inutilmente se enganam com falsas esperanças e carnal 
presunção de serem alvos do favor divino e em estado de 
salvação. Esperança esta que perecerá. Contudo, aos 

verdadeiros crentes, pode a negligência em preservar a graça, a 
queda em algum pecado específico, algumas tentações súbitas e 
veementes, retirar a luz de Deus do seu rosto, mas no tempo certo a 
segurança é revitalizada e jamais serão totalmente destituídos da 
vida de fé. (ano de 1645).   
 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 
 



 
 
 

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

NOSSOS MISSIONÁRIOS FAZEDORES DE TENDAS: 
Paz queridos da CPV. Estamos a quase 2 meses com reuniões em casa. Temos 
evoluído, creio, dentro da vontade do Senhor. Para alguns do Presbitério estamos 
meio devagar, pois não estamos divulgando, nem chamando pessoas de outras 
denominações, e nem tentando "recuperar" aqueles que um dia foram presbiterianos, 
e que agora estão em outras igrejas. Temos um grupo de pessoas que não tiveram 
um encontro real com Cristo, dependente, de Senhorio com Ele. E esse é nosso 
desafio. Temos feito alem dos encontros nos domingos um discipulado com nossos 
vizinhos. A Cláudia terminou com a esposa, e eu... bem, os esposos sempre são mais 
difíceis, principalmente quando pensam que sabem tudo sobre a Bíblia sobre suas 
mazelas. Mas enfim, estamos trabalhando. Nos domingos temos um grande numero 
de crianças. 6 a 7 crianças. A Nicole é mais velha com 6 anos. Amados, daqui a 2 
semanas começamos com as aulas sociais de violão e flauta na escola onde trabalho. 
Orem por isso. Creio que é uma grande porta pra entrarmos na vida das crianças e 
dos pais e assim falarmos do amor de Cristo. Outro motivo de oração é por minha 
saúde. Aqui existe uma epidemia de dengue, e não sei não estou com dengue, mas 
ao mesmo tempo tenho dores na garganta. Pela saúde da Nicole, da Anne e da 
Cláudia. Orem também por um contrato que estou pra receber resposta para fazer 
um trabalho de fantoches para uma empresa aqui. Se tudo der certo, com certeza 
pagaremos o CEM, e poderemos ajudar outros missionários, como já temos feito. 
Orem pelas famílias que vêem aqui, e pelas futuras que estarão chegando. Orem por 
doações de DVD virgens. Estamos fazendo um projeto para os centros de Educação 
infantis onde ao invés de passarem os dvds do Rebeldes, Xuxa, desenhos japoneses, 
estaremos gravando para eles desenhos politicamente corretos, como Cocorico, 
Flanklin, Madeline, todos esses passam na tv parabólica. Orem por isso. Orem por 
nossa visita a vocês no meio do ano. Queremos muito ir. Amados obrigado e fiquem 
na paz. Wagner, Cláudia, Nicole e Anne. (Chapadão do Sul – MS).  

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

LIVRO: O Escândalo do Comportamento Evangélico. Ultimato R$ 26,00.  
“O livro da CPV”. Não deixe de ler. Vale a pena reavaliar as suas idéias.  
 

COMO ESTÁ A SUA ÁRVORE NO 
QUIOSQUE? Agora temos 4  novas árvores 

plantadas pelo Daison e tia Maria .  
 

Anote a conta da CPV  
para depósito Bancário:  

Ag 0584-3, CEF, Oper 03, CC 614-0 

Dízimos e ofertas  
2º domingo e sempre no gasofilácio.  

MISSÕES. OFERTAS no  
1º domingo. Mas todo dia é dia de 
Missões.  
 

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

Plantão da semana: 
Tatão: 3891-8741 

 

Calendários-2007 
Leve o que você precisar para seu 
escritório ou amigos. Com diáconos.   
 

CursoCursoCursoCursos:s:s:s:    
Antigo TestamentoAntigo TestamentoAntigo TestamentoAntigo Testamento    

Toda Quinta Feira na CPV.  

Discipulado 13 anosDiscipulado 13 anosDiscipulado 13 anosDiscipulado 13 anos 
Casa Tia Edna – Domingo 16h45. 
 

NOTÍCIAS DO NÚCLEO  
O n. 6 divide-se em 3 núcleos:  
n.6 – Normal na terça e quinzenal   
6-A – (Mulheres) 3 casais amigos na 4ª.  
6-B – (Homens) 3 casais amigos na 4ª.  
O n. 5 divide-se em 2 núcleos:  
n.5 – Normal na quarta e  
5-A – Na quinta feira (Débora-André).  

ORAR 

Pelo despertamento da CPV 
por uma vida de oração.   
 

Pelos Núcleos e seus Líderes e 
auxiliares com suas famílias.  
 

Por um profeta ou pastor de tempo 
integral para CPV. 
 

Pela Saúde: Cirurgia do irmão da 
Yara; Luizinho da Ana Paula, no HSJB 
com sangramento no esôfago e outros 
que estão limitados com dores físicas. 
 

Pela escolha de um dos 
empregos do Galvin; Compra da 
casa própria da Débora e André; 
Kléos Jr, tese de doutorado na 
Inglaterra; Menor Kamille e 
emprego pra família;  
Negócios: Lúcia, Escolar 
Chiquinho e André, Gilmar, Yara-
Isméria, Lígia, Eliana Ribeiro, Clini-
Car Serviços, Microlins P.Nova, 
Vidros Ubá e outros. 
Missionários apoiados: Wagner, 
Emeric, Cácio, Kléos, Wiliam, 
Robert Lay e famílias.   
 

1ª viagem missionária: 
Deverá ser em Manaus-Amazonas, 

no Carnaval de 2008.  
Ver com o Núcleo 1.  

 

O que é exatamente sucesso? 
É o sono gostoso. Se a fartura do rico 
não o deixa dormir, ele estará 
acumulando, ao mesmo tempo, a sua 
riqueza e a sua desgraça. 
 

CAUSA TRABALHISTA 
EM P.NOVA, dia 12.  
A ex-faxineira não quis 

negociar diante do Juiz 

e o processo aguarda a 

sentença final depois 

da 2ª audiência, ouvido 

as testemunhas.  
 

“Bem-vindo(a), sinta-se entre amigos como numa família”.           

 
Supervisores de Núcleos: Affonso(6,J.A), Daison(3,4,7) e 

Edgard(1,2,5). Correio: edgardfalves@gmail.com  
 

Aprenda a ter intimidade com 2 pessoas próximas.  

Fique dentro de um núcleo! PROCURE um Líder.  


