
 
NÚCLEOS desta SEMANA – (1º do ano)  

 4  Chiquinho e Lúcia  
Segunda-19h30 3  Daison e Tia Maria 

 2  Cláudio e Soninha   
 1 Almir e Beatriz  

Sábado-18h Adolescentes Elaine e Luis Márcio   
Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  

 
QUARTAS-FEIRAS – Salão aberto para oração e intercessão 

às 19h30 – Falar com o Sr. Ubiracy ou Soninha. 
 
 
Amanhã será a inauguração e início das aulas da 1ª turma de calouros da 
Univiçosa. São mais de 500 novos alunos na área de saúde.  
 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
 

Dia 1 – Solange Mara Bigonha – 3891-2316 
Dia 3 – José Roberto Campos – 3891-9127 

Dia 8 – Camila Dergam – 2891-8568 
Dia 12 – Ana Lídia Galvão – 3892-4537 e Thalita Gonçalves – 3892-9798  

Dia 14 – Bruno Melo Campos – 3891-9127 
Dia 19 – Álvaro Alberto Guimarães    

 
 

ESCALA DE HOJE  - Dízimos e Of. Construção  
 

CULTO  

Direção Affonso Zuin    
Mensagem Rosely      

 

Infantil até 10 anos 

 

 

Eunice – 5 a 10 anos  -  Letícia e Camila - 0 a 2 anos 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Tekinho e Márcia  
Próximo Domingo, dia 20-Fev: D. Angélica 
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Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Número  145    –     13 de fevereiro de 2005      
 

O QUE ACONTECEU EM JANEIRO? 
1. Com ajuda da igreja e de alguns irmãos, enviamos 29 crianças para uma 
semana de acampamento “som do céu mirim” na MPC em Belo Horizonte e 
mais 9 adolescentes por 20 dias para o treinamento de Kings-Kids da 
Jocum em Resende e Cabo Frio- RJ.   
2. Com apoio de vários irmãos enviamos a Sarah Alves para o IPL da 
ABUB. Uma capacitação de 20 dias para universitários comprometidos com 
a missão integral entre estudantes.   
3. Com ajuda da igreja enviamos para o treinamento de líderes em Belo 
Horizonte na MPC, o casal Lúcio e Rosely que desejam continuar no 
ministério com adolescentes e jovens.  
4. Uma gostosa caminhada pela violeira com toda a igreja, num domingo 
pela manhã e uma sexta-feira de vigília em luar de oração no quiosque com 
chimarrão, dirigida pelo pastor da igreja, Paulo Leal.  
5. Um culto de gratidão pela formatura do Tekinho em Ciências Contábeis, 
da Márcia em E. Doméstica e da Solange em Nutrição.  
6. Observe a biblioteca, como cresceu e se organizou. Agora tem CDs, 
Filmes e DVDs, tudo num sistema automatizado de controle.  

 

Das 17 às 18 horas 
Escola Dominical: Treinamento.   

Diretamente nas salas de aulas, em 16 domingos ou 16 horas 
de março a junho. Em fevereiro e julho, classe conjunta. Em 
dezembro e janeiro, férias. Procure estudar e aproveitar bem.  

 

Às 18h15  
Culto de celebração, iniciando com um momento de 
contrição, confissão e adoração pessoal. Aproveite 

bem este tempo o ano inteiro (52 domingos).  
Ore pela reunião de núcleo da semana, que poderá 
aprofundar cada experiência gerada pelo Espírito 

durante o culto e mensagem.   

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



2 PARCERIAS PROPOSTAS p/2005 
1 – Parceria de discipulado:  
Em família, com o amigo mais próximo relacionando nos 
núcleos, para caminhar da imaturidade para a maturidade e da 
maturidade para o serviço, cumprindo a ordem de Jesus de 
fazer discípulos. Conversar sobre as experiências na fé cristã 
em casa, na dupla identidade da igreja: Estando no mundo, 
sem ser do mundo, em “santa mundanidade”.   
2 – Parceria de companhia:  
Pastoreio entre líderes e amigos. Acompanhamento e vivência 
cristã, para entrar no “quarto de escuta” e trabalhar pela 
Unidade da Igreja. 2 a 2, 3 ou 4, sempre caminhando juntos e 
em companhia, num compartilhar franco, aberto e honesto.  

 

T D T N P  
Toda Terça, Dezoito e Trinta No Posto ou nas Pilastras.  
Uma oportunidade semanal para a caminhada da parceria de 
companhia. A partir do posto tip-top ou das pilastras da UFV, como 
você combinar. (Fique atento no correio eletrônico).  
 

FEIJOADA BENEFICENTE 
Você pode ajudar o Projeto Amor coordenado pelo pastor Paulo Leal 
e a sua esposa Denise, participando de uma feijoada ao preço de R$ 
3,00 no dia 20 de fevereiro, às 12h00, na Escola Estadual Madre 
Santa Face. Os ingressos estão com a Lúcia (próximo domingo). 

 

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  
  

DOMINGOS pela MANHÃ  
• Em Março, Maio, Julho e Setembro, no 4º domingo, uma 

caminhada (passeio) ecológico com toda a igreja.  
• Em Fevereiro, Abril e Agosto, no 4º domingo, jogos no 

quiosque. Nos demais domingos pela manhã, pense e 
ore por um amigo para a parceria de discipulado.  

 

DÍZIMOS – Hoje e Sempre nos 2ºs domingos 
Também um dia próprio de ofertas para Construção no terreno 
da CPV. Contribua com alegria, colocando voluntariamente no 
gasofilácio em qualquer domingo, se não puder hoje.  
Habitue a apanhar seu envelope no escaninho, levar pra casa e 
ORAR antes. Depois, conferir o registro no recibo dos 
Diáconos. Seu compromisso deve ser com Deus.    
 

MISSÕES  
As ofertas de missões foram levantadas no domingo passado. 
Fazemos isto sempre no primeiro domingo. Ore todos os dias e 
escreva ou ligue para os nossos missionários: Kléos e Lúcia 
(núcleo 2), Cácio e Elisângela (n.1), Emeric e Marcy (n.1), 
Wagner e Cláudia (n.3) e João Batista (n.4).  
Veja as últimas notícias com Tekinho ou Lúcio. Visite a página 
do Cácio e Elisângela na InterNet: www.caciosilva.com.br 
 

HOMENS DA PROMESSA ou DE PALAVRA  
Este ministério está sob a coordenação do Affonso Zuin. Uma 
conversa de homem para homem, entendendo a missão 
integral do cristão. Haverá espaço para compartilhamentos dos 
empreendedores e autônomos.  
Sábado, dia 26, às 15 horas na sede da Funarbe. Fique ligado.    
 

PRÓXIMO DOMINGO – 3º do mês 
• Ore, reconsagre e traga alimentos não perecíveis para a 

Cesta. Certamente terá alguém precisando. Vamos 
compadecer do sofrimento alheio como Jesus fez.  

• No dia da Assembléia Geral não estavam presentes 
alguns oficiais eleitos. Haverá ordenação ao presbiterato 
do Stanley de Oliveira e a instalação do diácono Edson 
Alves, numa cerimônia presidida pelo pastor da igreja, 
Paulo Leal, que pregará no próximo domingo.  


