
 

NÚCLEOS desta SEMANA    (e números do último núcleo)   
 4  Ricardo e Eva                      (  5  ) 

Segunda-19h30 2  Lígia e Jorge                        ( 15 ) 

 1 e 3   Beatriz e Almir                     ( 27 )  

Sábado-18h Adolescentes Ver c/ Kalebe                       (  4  ) 
Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  

 

QUARTAS – Salão aberto para Oração e Intercessão  
às 19h40 – Falar com o Sr. Ubiracy ou Soninha.  
 

QUEM ESTÁ DE PLANTÃO ORANDO NESTA SEMANA?  
13-amanhã  Ana Lídia 3892-4537 

14-ter Edna 3891-8557 
15-qua Lydia 3892-3752 
16-qui Ubiracy 3892-3752 
17-sex Baêta 3891-2316 
18-sab Wiliam 3891-4250 
19-dom Camila 3891-8568 

 

Ore pelas seguintes irmãos nesta semana: 
Recebidos por Profissão de Fé e Batismo no culto de organização 

da CPV em Igreja, dia 4: Lúcia Freitas, Marina de Assis, 
Gustavo Dergam e o menor Gabriel Freitas.  
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore e ore no núcleo)  
 

Priscila G. Mendes – Quinta, 16 – 3892-2718 
J. Andrew Gilbert – Sábado, 18 – 3892-2739    

 

ESCALA DE HOJE – CANTATA DE NATAL  
 

CULTO – 18h15 
Direção Edna e Affonso Zuin    

Mensagem Cantata e Evang. João Maria      
 

Infantil até 10 anos 
 

Cantata de Natal  
 

Cafezinho (Mural) 
Após culto  – Márcia e Tekinho   

Próximo domingo, dia 19 Dez  –  D.Lydia e Ubiracy   
 

Escala próximos cultos: Dia 19 – Psic. Wladimir e Ana Lídia e Zuin;  
Dia 26 – Osmar e Edna; Dia 2 – Pr. Paulo Leal e Edgard.  

 

Procure saber e conhecer os que fizeram os cartões de aniversário que você 
recebeu da CPV pelo correio durante todo o ano de 2004. Fale com a Eliane.  
 

   CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa  
                         Rua Jequeri, 215 João Braz – Viçosa-MG CEP 36570-000 

www.cem.org.br/ipv/CPV correio-e: edgard@ufv.br  
 

Domingos: E. Dominical–17h00      -       Cultos–18h15 
 

Conta Bancária CPV CEF -  Ag. 0584  Conta -  614-0   Oper. 03 
 

Boletins – Acesse os 5 últimos números na página da CPV na internet 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Grupos pequenos ou núcleos nas casas 

para Edificação, Evangelismo e Discipulado, através de relacionamentos”  

ALVO: Transformar cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus 

Nº 144     –       12-dez-2004   a    6- fev-2005 
 

“Não somos pecadores porque pecamos. Mas pecamos, porque somos pecadores”.  
Não deixe de ler 
 

 
 
 

Caminho da CPV: Relacionamentos 
                                                                                        (Primeiro com Deus, porque é Ele quem toma a iniciativa) 

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - culto 18h15 – Aprofunde no seu núcleo  
Título:______________________________________________ 
Texto:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

���� Note e anote 
Stephen Kanitz (Veja) – A escolha de uma profissão é o primeiro 
calvário de todo adolescente. Muitos tios, pais e orientadores vocacionais 
acabam recomendando “fazer o que se gosta”, um conselho confuso e 
equivocado. Mas quem retiraria o lixo, algo necessário que ninguém 
gosta de fazer? Fazendo bem feito, você poderá não ficar rico, mas será 
feliz. Nada lhe faltará porque se paga melhor àqueles que fazem bem 
feito, do que àqueles que fazem o mínimo necessário. As coisas que 
gosto de fazer, eu faço de graça. Se você não gosta do seu trabalho, tente 
faze-lo bem feito e seja o melhor em sua área.   
 

     Melhorando as dinâmicas do Núcleo  

 

  

Livro direcionado ao líder e membros 
do núcleo. Seu núcleo poderá crescer 
se você focalizar em oração (Para 
cima), comunidade (Para dentro), 
evangelismo (Para fora) e 
treinamento do auxiliar (Para 
frente). Estas quatro dinâmicas 
formam a base para que a vida do 
núcleo prospere. Não existe meio 
de livrar do pecado sem Jesus.  

 

 

                                  BOLETIM DE FÉRIAS    

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



ANIVERSARIANTES (Próximos) 
  Dezembro: 
 Dia 19 – Yuri (Yara e Afrânio).  
 Dia 20 – Fernanda Leite – 3892-7892  
 Dia 22 – Alfredo Guimarães (Leila) – 3891-8855 
 Dia 27 – Laura Morais Silva – 3892-6466  
 Dia 28 – Talita Sol Vasváry  
 Dia 29 – Marília Santos – 31- 799-0093 
  Janeiro:  
 Dia 1 – Lúcia Freitas – 3891-7915  
 Dia 2 – Leonício Assis (Dedé) – 3891-8967  
 Dia 3 – Flávia Márcia Andrade – 3891-2311  
 Dia 7 – Adão G. Mendes – 3892-5735  
 Dia 8 – Eunice Cunha – 3891-8595  
 Dia 17 – Terezinha Ribeiro – 3891-3382  
 Dia 19 – Júlio F. Andrade – 3891-2311  
 Dia 19 – João Victor Vasváry 
 Dia 20 – José Henrique (Galvin) – 3891-2563  
 Dia 23 – Filipe Neves Leão  
 Dia 24 – Wagner Albiol Garcia  
 Dia 25 – André Baêta – 3891-2316  
 Dia 29 – Núbia de Mello – 3891-2563  
 Dia 30 – Eny Alves – 3891-4250  
  Fevereiro: 
 Dia 1 – Solange Bigonha Baêta – 3891-2316  
 Dia 8 – Camila Dergam – 3891-8568  
 Dia 12 – Ana Lídia Coutinho Galvão – 3892-4537  
 

DINHEIRO - $$  
Devemos mostrar desrespeito com o dinheiro, profaná-lo, colocando-o no 
seu devido lugar, sob rígido controle da sua influência em nossas vidas. 
Exerça o domínio sobre o dinheiro doando-o, e aprendendo a administrá-lo 
em todos os sentidos. Lembre-se que ele não é neutro. Pode ser um deus.  
 

DÍZIMOS – Hoje  e Sempre nos 2ºs domingos.  
Mas, contribua a qualquer momento com alegria, colocando 
voluntariamente no gasofilácio. Aprenda e acostume a pegar seu 
envelope no escaninho, levar pra casa, ORAR antes de dar e 
conferir o registro dos Diáconos. Seu compromisso é com Deus.    
 

MISSÕES  
Envolva-se com missões ofertando e orando sempre pelos 
missionários (Kléos, Cácio, Emeric e Wagner). Temos este 
privilégio todos os primeiros domingos, de contribuir com 
os nossos irmãos, que estão longe. (não precisa usar envelope). 
 
 
 

 

- NÚCLEOS DA CPV - A força do pastoreio, do compartilhar, do derramar, 
da introdução de amigos para discipulado e do relacionamento na Igreja, 
está nos Núcleos. “Núcleos relacionando com o Coração e se  
organizando com Sabedoria”. Converse com um líder de núcleo.  
 

- Domingos de manhã – Tome a iniciativa. Durante as férias, promova 
encontrar com os amigos. Procure almoçar junto com o seu núcleo. Faça 
diferença. Compartilhe suas experiências pessoais com Jesus. Discipule. 
Ensine. Estabeleça vínculos para crescimento na fé. Só depende de você.  
 

- Atualize os seus dados no computador da biblioteca. Crianças e os novos 
que estão chegando e outros: Nome, Endereço, Nascimento, Casamento, 
Telefone. Fale com a Eliane. 
 

NOTÍCIAS: 
Sábado passado dia 4   
Tivemos o culto de implantação ou 
instalação da CPV como Igreja com 
a presença de 65 irmãos da CPV, 
35 da IPV, 12 Visitantes, 6 do 
PZMN e 5 do Vale do Sol, no total 
de 123 irmãos.  
 

Domingo passado dia 5  
Tivemos o primeiro culto como 
Igreja. Foi um culto missionário 
despedindo da família Emeric, que 
viajaram para Escócia às 4 horas 
da manhã de Segunda. A primeira 
exposição Bíblica como Igreja, foi 
feita por uma mulher, Rosely. Foi 
uma mensagem abençoadora e 
prática ou contextualizada para o 
sistema da CPV em Núcleos.  
 

Ontem, sábado 19h00, ocorreu  
a assembléia geral para eleição de 
4 presbíteros e 5 diáconos. O 
Conselho da Igreja está formado e 
será dirigido pelo Pr Paulo Leal.  
 

Janeiro: 9 adolescentes estão indo 
para uma campanha de Missões da 
Jocum em Cabo Frio, RJ. De 4a 26.  
Outro grupo grande de crianças na 
liderança da Ana Lídia, estão indo 
para BH – MPC no Som do Céu 
Mirim, nos dias 3 a 8. É a CPV 
investindo em pessoas. Pedimos 
orações para que estes eventos 
rendam frutos dignos ao Senhor.  

FIQUE ATENTO:  
Próx. Domingo, dia 19 -
CESTAS Alimentos  
Vamos ajudar a comissão e os 
diáconos, para as necessidades 
dos nossos irmãos.  
Dia 2-jan: Of. Missões.  
Dia 9-jan: Dízimos.  
Dia 16-jan: Cestas.  
Dia 6-fev: Of Missões.  
Dia 13-fev: Dízimos.   
 

ESCOLA DOMINICAL 
Algumas famílias em férias. 
Uns chegam, outros saem. 
Vamos concentrar nestas férias 
até o início de fevereiro nos 
encontros para os Cultos às 
18h15. As crianças terão ED 
no horário do Culto, na 
separação para mensagem. Da 
mesma forma, vai acontecer 
com os Núcleos. Eles voltarão 
à normalidade no princípio de 
fevereiro.  
 

Feliz Natal e um abençoado 
ano de 2005.  
O boletim voltará a circular no dia 13-fev.  
 

“A oração nem sempre nos retira do 
sofrimento, mas sempre nos renova as 
forças para suportá-lo”.  

 


