
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Eunice e Renata  

Segunda-19h30 4  Marina e Léo   

 2  Ana Lídia  

 1 Jussara e Wiliam  
Terça – 18h30 3  Angélica (e tucho) 
Sábado-18h Adolescentes Hugo   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 
 

QUARTAS-FEIRAS – Salão aberto para oração e intercessão 
às 19h30 – Falar com o Sr. Ubiracy, Soninha ou Sr. Edson. 

 

O Calendário de 2005 da CPV será distribuído um para cada família. Se houver 
necessidade do segundo é só pedir. Do 3º em diante sugere-se uma oferta de R$ 
3,00 para cada um. Facilite o seu relacionamento usando bem o calendário.  
 
Reflexão: Deus realiza a sua obra e nos convida a fazer parte dela caminhando na 
nossa frente. Uma vez aceito o convite para relacionar-se com Ele gera crises em 
nós, que exigem ajustes de sintonia para obedecê-Lo, entendendo e conhecendo a 
sua vontade em pleno relacionamento com Ele. A liberdade vem da Verdade. A 
verdade é Jesus. Vale a pena obedecer. Como disse o Pr Paulo Leal, podemos 
soletrar OBDC e não ABCD.  
 

Multiplicando para crescer: (traga seus amigos e discipule)   
Núcleo 4 – Osmar, Terezinha, Chiquinho, Lúcia, Ricardo, Eva, 
Marina e Léo.  
Núcleo 5 – Eunice, Ademir, Cida, Sílvio, Eliane, Ubiracy, Lydia, Adão 
e Carminha.   
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
 

  Dia 2 – Paulo Ricardo  
  Dia 3 – Marina de Assis  e Thaís Baêta 
  Dia 5 – Nicole Garcia 
  Dia 6 – Ademir R. Pinto.  
 

ESCALAS  
 

CULTO  

Direção Affonso e Lúcio Freitas  
Mensagem Geraldo Márcio (Pb V. Sol)    

Próximo domingo Affonso     
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 anos -  Diná e Sara - 0 a 4 anos 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Rosely e Lúcio  
Próximo Domingo - Jussara e Wiliam   

 

 

 

 

 

Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 
 

 

Número  147     –     27  de fevereiro de 2005 
 

UMA IGREJA DE DUAS ASAS 
 
 
 
 
 
 
 
O Pr Paulo Leal, é o presidente do projeto 
AMOR, que preocupa com a recuperação de 
dependentes químicos. Tem um ponto de 
encontro para louvar ao Senhor na Rua 
Gomes Barbosa, funcionando nas segundas, 
quartas e sextas. Sua esposa Denise 
(metodista), ex-dependente de drogas,  
formada pelo CEM é a coordenadora deste 
projeto.  
Ele é Bioquímico e professor da UFV no 
Depto de Nutrição. Um pastor chamado para 
exercer o ministério bi-vocacional como 
fazedor de tendas. Tem viajado muito pelo 
seu projeto e também dando cursos de 
orientação e saúde pública.  
 

Foi nomeado pelo nosso presbitério para o 
ser o pastor responsável pela CPV, que 
chamamos de pastor de atos pastorais, 
durante o ano de 2005. isto significa: presidir 
o conselho e as assembléias, batizar os 
conversos e dirigir as celebrações da Ceia do 
Senhor.  
O Pr Paulo deseja envolver-se mais com a 
igreja como família, participando o máximo 
que for possível das atividades normais. O 
casal mora no bairro Belvedere (alto do 
cantinho do céu), em frente a casa do Baêta.   
 

Também Ele será o coordenador do luar de 
oração (com chimarrão e fogueira) no 
quiosque nas penúltimas sextas feiras dos 
meses ímpares.  

 

 
 

 

Pastor e presidente do 
Conselho:  

Paulo Leal  
Tel – 3892-5665  
e-mail – pleal@ufv.br  
Cel – 9616-6169 
 

Diáconos e Presbíteros:  

Affonso, Cláudio, Daison, 
Edgard, Edson, Lúcio, 
Osmar, Sílvio, Stanley e 
Wiliam.  
 

Tesoureira:  

Dilcimar R. de Mello  
 
Conta Bancária:  

CEF -  Ag. 0584-3  
Conta 614-0  
Oper. 03 
 

Estagiária:  

Priscila Daniele Ladeira  
 

Comissão Exame de Contas: 

Relator: Luis Otávio. 
Efetivos: Ana Paula e Lúcia 
Batista.  
Suplentes: Ademir e Alan.  
 

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

Boletins – Acesse todos os 
números na página da CPV na 
internet..   

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



17 às 18 Horas  
Direto na sala de aula, em 16 domingos ou 16 horas de março 
a junho. Serão 3 ou 4 classes à sua escolha:  
1 – Adoração e Louvor – Música – Com Affonso, no Salão.  
2 – Assuntos atuais – Ética, Política – Com Stanley e Ana Lídia.  
3 – Conhecendo Deus e sua vontade, com Daison (terraço).  
4 – Doutrinas e História, com Edgard (novos na fé).  

Hoje classe conjunta, com Stanley e Ana Lídia. 
 
Crianças até 12 anos direto na Escolinha do clube, Voltando 
tranqüilas para o salão até as 18h10  
 

18h15  
Continuando a liturgia, com um momento de 
contrição, confissão e adoração pessoal, dentro de 
uma celebração em louvor a Deus, inicialmente 
dirigido pelos adolescentes.  
Ore pelas reuniões de núcleos da semana, pelo culto e 
mensagem.    
 

PRÓXIMO DOMINGO DIA 6 
Uma oportunidade de manifestarmos diante do Senhor, nossa 
confiança e visão de investimento no Reino através da força 
missionária. Nosso alvo para 2005 é que cada pessoa contribua 
com R$ 5,00 por mês para missões. Estamos cooperando 
financeiramente com o Emeric, Cácio e Wagner. Nesta semana, 
soubemos que a Nicole (Wagner e Cláudia) passará por uma 
cirurgia de adenóide em Campo Grande-MS e precisa das 
nossas orações e contribuições. O custo desta cirurgia será de 
R$ 2.500,00.    
 

T D T N P  
Terça, Dezoito e Trinta No Posto ou nas Pilastras.  
É a parceria de companhia. Duplas ou casais trocando suas 
experiências de liderança para pastoreio mútuo. Fique atento 
ao correio eletrônico e agende sua dupla.  

DÍZIMOS  
Contribua com alegria, colocando voluntariamente no gasofilácio em 
qualquer domingo. 2ºs domingos: Construção e sustento da CPV, dia 13. 
Leve seu envelope e ore antes.   
 

HOMENS DA PROMESSA ou DE PALAVRA  
Uma conversa de homem para homem, entendendo a missão integral do 
cristão. Fale com o Affonso. Próxima sexta, dia 4, às 20 horas no 
quiosque.     
 

VISÃO GLOBAL 
Curso para entender de Missões – Conferência missionária na Ig. Batista 
Nacional. Dias 1 e 2 de abril. R$ 35,00. Inscrição até o dia 20-03 para 
comprar material. Vale a pena este investimento. Converse com o Tekinho 
ou Lúcio.  
 

TESOURARIA  
A CPV reconhece a eficiência, fidelidade e o valor do trabalho desenvolvido 
na tesouraria nestes últimos anos pela D. Angélica e agradece seu empenho 
e disposição em servir. Deus usa os disponíveis e quer caminhar na nossa 
frente, quando aceitamos o convite de relacionar com Ele. Agora temos uma 
nova tesoureira: Dilcimar Rezende de Mello.  
 

PR. EDIVAL (filho D. Joana)  
Agradeço as orações que os irmãos tem feito pelo meu irmão Edival. De 
domingo para cá ele apresentou uma sensível melhora e aguarda resultados 
de exames ainda. Vamos continuar intercedendo. Obrigada de coração. 
Edna. (Ele é pastor de umas das igrejas presbiterianas de Caruaru-PE).  
 

QUEBRA-GÊLO DO NÚCLEO 1 – Na última, foi uma ligação no celular 
do Almir para Escócia, onde todos falaram com o Emeric, tirando-o da cama, 
pois já estava dormindo, na diferença do fuso horário.  
 

CONGRESSO EM CURITIBA – igrejas em células dias 10 a 12 de março.   
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo  - ���� Note e anote 

Texto:______________________________________________ 
Título:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________   


