
 
ESCALAS (Hoje: CESTAS)  

 

 

CELEBRAÇÃO 

18h15 

Direção de hoje:  Expositor de hoje:  
n. 6 Osmar Ribeiro 

 

Próximo Domingo 
 

Pr. Paulo Leal  
 

Café após o culto 
(1 x p/semestre) 
 

 

Hoje: Edna e Edgard  
Próx. Domingo – Ana Lídia e Sr. Antônio.   

 
Ministério Infantil 
ED – 18h15  

3x o mesmo ensino.  

 

Neste semestre: CONTOS E ENCONTROS-Parábolas.   
Estudando Mateus, Marcos e Lucas. 

NA ED as facilitadoras ensinam o princípio Bíblico.  
NO NÚCLEO, é repetido o mesmo princípio.  
EM CASA os pais vivenciam o mesmo princípio. 

 

BIBLIOTECA 
 

Plantões Agosto: Lígia e Sara.  
 

 

DIÁCONOS 
Hoje:  
Próx. Domingo:  

 

   ANIVERSÁRIOS  
(Ore e Comemore no seu Núcleo)  

  

4-ago: Casamento Galvin e Dilcimar; 5-ago: Tiago Ribeiro;  
7-ago: Larrissa Borem; 8-ago: casamento Jorge e Lígia;  
10-ago: Almir Colpany e Débora Zuin; 11-ago: Diná Moraes;  
15-ago: Fátima Campos; 18-ago: Osmar Júnior;  
20-ago: Casamento Tekinho e Márcia;  
23-ago: Raphaela Oliveira; 25-ago: Eva Ferreira. 
 

       NúCLEOS estudando Marcos no 2º semestre  
Tema do mês de AGOSTO: João Batista – Vida e Hábitos.  

Assunto da semana: JB E SUAS CREDENCIAIS DE SERVO  
 

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 e 5.a – Galvin e Dilcimar (3891-2563). 
N.6  – Stanley (3891-0398). 

 
N. Adolesc. (13-17 a) – Contato: Jamille, Luciana e Calebe. 
Sempre aos Sábado, às 19h30.   
 
N. Jovens – Contato: Alberto e Marcela.  
Sempre aos Domingos, às 10h30 na casa Hadassa.   
 

Supervisores de Núcleos da CPV: 
Daison (3 e 4); Edgard (1, 2, 5, 6, Ad e Jov).  

Correio: edgardfalves@gmail.com 
 

 



CARTAS À CPV: No domingo, dia 5, comemoramos o primeiro aniversário da Igreja Aruak! 
Ainda nos lembramos nitidamente da primeira reunião de oração que realizamos na casa de 
Silvério e Inésia. Do primeiro culto público que realizamos num pequeno salão de tábuas 
alugado. Dos momentos iniciais da igreja, quando com expectativas e também certa insegurança 
demos os primeiros passos. No aniversário realizamos também o primeiro batismo. Os quatro 
jovens batizados são filhos e netos do Silvério e foram por ele mesmo batizados. Foram 
momentos lindos e de muita alegria. O Senhor tem derramado a Sua graça. E após o batismo 
tivemos ainda a primeira ceia, quando compareceram cerca de 250 pessoas, vindas de várias 
aldeias. Alguns irmãos viajaram três dias de canoa para chegar ali e o pequeno salão não coube 
todos. Logo após tivemos um almoço de confraternização, com muita fartura, a estilo dos povos 
Aruak. Cada família participou levando um pouco e ao final tinha comida de sobra. Cácio e 
Elisângela Silva – Amazonas.  
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Quero compartilhar com a CPV uma grande oportunidade que Deus está me oferecendo de me 
unir à equipe de Asas de Socorro do dia 22 a 28 de agosto de 2007. Irei trabalhar com a 
enfermeira e missionária Tatiana Oliveira, ex-aluna do CEM e coordenadora de clínicas de Asas 
de Socorro, que me recebeu na missão de braços abertos. Creio que será um tempo de praticar 
minha profissão em um lugar de grande necessidade e pensar sobre meu ministério. Irei para o 
município de Ponta de Pedras na Ilha de Marajó, estado do Pará. Conto muito com as orações 
e apoio de vocês! Acredito que me trará direção quanto ao meu futuro profissional e ministerial. 
Asas de Socorro é uma ONG, humanitária cristã, que atua em regiões isoladas do país, em 
cooperação com outras entidades, com propósito de fornecer apoio logístico através de 
transporte aéreo a programas assistenciais. Sou muito grata a Deus por todos vocês, por poder 
compartilhar isso com vocês! Sarah Alves, Alfenas.  
 
Espero que a paz do Senhor encha os corações de vocês. Aproveito para agradecer a toda família 
CPV por todo carinho, atenção e as ofertas que vocês têm nos abençoado. Continue conosco 
nesta fase final do nosso curso no CEM, no Estágio Transcultural que está sendo um desafio. 
Peçam para Deus suprir todas as necessidades. Menta – CEM.   
  
Próximo domingo, 9 horas na Casa da Terezinha.  
Chegou o  “SPA” das mulheres.  
Inscreva-se com a Lidiane ou Yara. Será dia 19-agosto  

 
CONVITE DE CASAMENTO: No mural: 
Mariana e Júlio Andrade, dia 15-setembro na IP de Natal-RN.  
 
SEU NÚCLEO ora no domingo de manhã, quando vai dirigir a liturgia do culto?  

 
ACAMPAMENTO DOS NÚCLEOS EM SETEMBRO  

Dias 7 e 8 de setembro no Pico do Boné, na serra de Araponga. Um grande momento 
de compartilhamento e relacionamento entre os núcleos. Inscreva-se com o seu líder. 
(Daison, Rolf e Marcella).   
 

      BANDA: 
ORAR pelas aulas de violão e bateria na CPV. Em breve, teremos uma surpresa.  Uma 
banda poderá se formar com ensaios aos sábados. Os interessados em adoração 
comunitária e ministração do louvor estão convidados e são todos bem-vindos ao 
encontro de Domingo às 16 horas. Falar com o Junin.   
 
ALIMENTOS – CESTAS: Tem família precisando da sua ajuda: Os Diáconos  
juntam alimentos para as Cestas no 3º domingo.  
 
O GRANDE SÍMBOLO da fé cristã é uma mesa com pão e vinho em torno de 
relacionamentos. Em breve teremos a Ceia do Senhor.  
 
LUAR DE ORAÇÃO no quiosque, sexta, dia 14 setembro.  
 

Anote a conta da CPV  
para depósito Bancário:  

Ag 0584-3, CEF, Oper 03, CC 614-0 
CNPJ: 07.248.334/0001-28  

 

SUSTENTO e CONSTRUÇÃO 

2º domingo.  
Repense a sua convicção em doar. Não 
dê nada sem alegria. Deus aceita sua 
oferta do coração de forma total e não 
parcial. 10% é um símbolo da sua 
entrega total. SEJA FIEL.  
 

DOAR PARA MISSÕES -  5,00?  
Sugere-se que cada membro da família 
junte 2 refrigerantes ou  
R$ 5,00 por mês e dê sempre no  
1º domingo:  
Envolva com missões através do seu Núcleo. 
Por qual missionário o seu Núcleo tem orado? 
Ore, ligue e faça a sua parte. Contribua.   
 

O R A R 
 

Pelo despertamento da CPV por uma 
vida de oração. Nova família pastoral 
em 2008 (Helinho).  
 

Pela Saúde: Stanley e Kamille,  
 

Negócios e geração empregos:  
Márcia, Lúcia, Escolar Chiquinho e 
André, Gilmar, Yara-Isméria, Lígia, 
Eliana Ribeiro, Microlins P.Nova, 
Vidros Ubá, Sílvio e outros. 
 

Missionários apoiados 2007:  
Cácio, Emeric, Kléos, Robert Lay, 
Wagner, Sarah, Délnia, Wiliam e 
famílias.  
 

Alunos do CEM na CPV: Wilson, 
Beatriz, Luciana, Dekinha, Calebe e 
Menta. 
 

 

QUER CRESCER? Fique dentro do Núcleo, você aprende mais e cresce MUITO 
mais. 70% da provocação de crescimento na CPV está no Núcleo.  
 
AGENDE que todo 1º domingo do mês às 9 horas tem Junta Café com Líderes, 
auxiliares, oficiais e cônjuges.   
 

4ª FEIRA de Escuta 
16h00– Lúcia. 

19h30-Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro, 
Wiliam. 

Plantão da semana: 
Edgard: 3891-8557 



1ª VIAGEM. Comece a poupar (estima-se 11 parcelas de 100,00) e fique atento para  
1ª viagem missionária em Manaus-Amazonas, no carnaval de 2008. (n.1).  
 
INTERCÂMBIO. Vamos receber na semana da festa da criança em Outubro, os 
adolescentes de Valadares com o conjunto musical “Dínamos”. 
 
DOMINGO PODE SER O DIA DO SÁBADO. 
Domingo é dia de se ESQUECER da vida e do trabalho. É dia de aproveitar com a 
família e amigos para frutificar relacionamentos. É dia de juntar panelas, churrascar, 
caminhar, descansar, ir ao clube... Devemos separar UM dia por semana e de 
preferência que seja no domingo para gastar tempo em aprender a ter mais 
intimidade com Jesus, encontrando com os irmãos do núcleo. Este deve ser o seu 
compromisso de obediência a Deus. Nunca trabalhe todos os dias da semana.  


