
 
ESCALAS (Hoje: CEIA)  

 

 

CELEBRAÇÃO Direção de hoje:  Expositor de hoje:  
Pr. Paulo Pr. Paulo Leal 

18h15 
 

Próximo Domingo 
 

Rozeli Freitas  - N. Adol-Jovens 
 

Café após o culto 
(1 x p/semestre) 
 

 

Hoje: Ana Lídia e Sr. Antônio 
Próx. Domingo – Beatriz e Almir.   

 
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. 

   ANIVERSÁRIOS  
(Ore e Comemore no seu Núcleo)  

  

20-ago: Casamento Tekinho e Márcia; 23-ago: Raphaela Oliveira;  
25-ago: Eva Ferreira. 2-set: Isabela Batista.  
 

       NúCLEOS estudando Marcos no 2º semestre  
Tema do mês de AGOSTO: João Batista – Vida e Hábitos.  
Assunto da semana: Pessoa, Propósito e Prioridades de JB 

 
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). 
  

 

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

Correio: edgardfalves@gmail.com 

 
DISCIPULADO PESSOAL: É intransferível e insubstituível para 
alcançar o seu Oikós. 70% da provocação do crescimento espiritual na 
CPV estão na participação de um Núcleo.   

QUEM PODE LIDERAR UM NÚCLEO? Quem no coração 
deseja proclamar. Qualquer pessoa, membro batizado da igreja, que 
tenha compromisso e paixão por Jesus e pelas almas deve convidar seus 
amigos (Oikós) e liderar um Núcleo. O Líder em potencial pode ser 
treinado dentro do seu próprio Núcleo ou com cursos e seminários de  

N. Pré-Adolesc.  
(12-14 a) – Priscilla (3885-2262).  
N. Adolesc.  
(15-18 a) – Jamille, Luciana e 
Calebe. (3885-2088). 
N. Jovens.  
Alberto e Marcela. (3891-0584).   



liderança. Disponibilize-se e Sirva ao outro. Boas obras é falar das Boas 
Novas de Jesus com paixão.  

liderança. Disponibilize-se e Sirva ao outro. Boas obras é falar das Boas 
Novas de Jesus com paixão.  

CONVITE DE CASAMENTO: No mural: 
Mariana e Júlio Andrade, dia 15-setembro na IP de Natal-RN.  
 
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. (Comissão: Paulo Leal, Rolf e 
Marcella).   
 

  BANDA: 
Uma banda poderá se formar após o curso promovido pelo Junin e 
Chima com duração de 3 ou 4 meses. 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 organizam com a sua colaboração.  
 
LUAR DE ORAÇÃO no quiosque, sexta, dia 14 setembro.  
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). 
 
CARTA: 
Queridos Irmãos da CPV. Nossos filhos foram aprovados para 
estudarem no College e começam em setembro. Talita foi aprovada para 
estudar Biologia, Daniel vai estudar Arte e Designer e o João Victor 
Inglês. Agradeça a Deus por estas grandes bençãos. Após muitos 
exames feitos no Brasil, agora temos conhecimento sobre a doença da 
Marcy, ela foi diagnosticada como portadora de Sindrome de Sjogren 
(SS). É uma doença auto-imune crônica, em que o sistema imunológico 
do próprio corpo erroneamente ataca as glândulas produtoras de 
lágrimas e saliva. Ela vem desenvolvendo esta doença desde o ano 
passado, gradativamente, com inflamação nas articulações. Esta 
Sindrome não tem cura e nem tem como restabelecer as glândulas. Com 
o tratamento adequado cremos que ela vai obter melhora em relação as 

suas dores. Agradeça a Deus pela descoberta da doença da Marcy. 
Emeric Vasvary – Escócia.   
 
 

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. 

 
 

  
NOVO NÚCLEO: A Priscilla está 
liderando um novo núcleo aos sábados 
com os Pré-Adolescentes de 12 a 14 
anos. Vamos orar pela vida da Priscilla  
e pelo novo núcleo.  

 
INTERCÂMBIO 
Vamos receber em Outubro, os adolescentes de Valadares com o 
conjunto musical “Dínamos”.  
 

Neste semestre estamos enfatizando a PROCLAMAÇÃO. 
Que é a base da santificação 

 

A proclamação do evangelho inclui um convite para reconhecer e 
aceitar o senhorio salvador de Cristo em uma decisão pessoal, por 
intermédio do Espírito Santo, com o Cristo vivo, recebendo seu perdão 

4ª FEIRA de Escuta 
16h00– Lúcia. 

19h30-Sr.Ubiracy, 
Sr.Algemiro, Wiliam. 
Plantão da semana: 
Neuza: 3891-8741 



e aceitando pessoalmente o chamado ao discipulado e a um novo estilo 

de vida de serviço.1 
 
(Declaração de Stuttgart, por ocasião da Conferência de Missão e Evangelização, em 1989)  

 


