
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Lú e Paulo  

Segunda-19h30 4  Lúcia e Chiquinho 

 2  Lígia e Jorge  

 1 Dilcimar e Galvim  
Terça – 18h30 3  Débora e Affonso 
Sábado-18h Adolescentes Sara e Daniel   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 

Sugestão: Jejuar com toda a família nas quartas-feiras das 8 às 20 horas,  
orando pelo seu núcleo e pelos oikós.  

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO-Abril 
 Dia 24 – Manhã de Esportes no quiosque (Lúcio); 
    - Feijoada beneficente (2,50) APONE;  
 Dia 29 – Reunião administrativa do Conselho; 
 Dia 30 – É vivo que te quero ver. Projeto Amor e ABU 
na UFV – testemunhos de ex-dependentes químicos;   
Núcleos em casa levando amigos, toda semana; 
Toda Quarta – Salão aberto para oração; 
Toda Quinta – 18h30 – QDTNP;  
Quinta à tarde: Setentas de ação –  
Melhor idade, os de 70 anos divertindo no quiosque.  

 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
 

Dia 12 – Terça  – Cynthia Oliveira e Casamento (25 a) Edna-Edgard 
Dia 13 – Quarta  – Jaqueline Lima  

Dia 14 – Quinta  - Casamento (50 a) Joana e Oziel  
Dia 15 – Sexta  - Elsie Gilbert, Cida (Ademir) e Naiara Soares  

Dia 16 – Sábado – Jonatham, Márcia Pacheco e Wiliam Olzany (Bill)  
Dia 17 – Jorge Dergam  

  

 

ESCALAS – Hoje: Dízimos 
 

CULTO  

Direção Soninha e Affonso  
Mensagem Geraldo Márcio       

Próximo domingo Rev. Elben César - Alimentos   
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a  -  Roberto e Fátima - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Beatriz e Almir  
Próximo Domingo – Débora e Zuin 

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  153     –     10  de abril de 2005 
 

 
 
 
 
 
Você não consegue  
voar com uma asa só.  

__________________________________ 
 

Hoje: DÍZIMOS 

Voluntariamente com alegria e 
liberalidade, contribua com o sustento e 
construção da CPV. Utilize o envelope 
para controle dos Diáconos. (Sempre no 
2º domingo). Se hoje, você não está 
preparado, coloque no gazofilácio no 
próximo domingo. Seja fiel com Deus.  
 

Parceria de oração  
Forme sua companhia de oração. 

Encontre fora do núcleo, noutro horário, 
caminhe, compartilhe e ore. Quem ora 

mais, busca mais, encontra mais.  
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   
Texto:__________________________ 
Título:_____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 

 
 

 

Pastor:  

Paulo Leal  
 

Diáconos e Presbíteros:  
Affonso e Daison (Pbs em 
disponibilidade);  
Cláudio, Edson, Lúcio e 
Sílvio (Diáconos);  
Edgard, Osmar, Stanley e 
Wiliam (Presbíteros).  
 

Tesoureira:  
Dilcimar R. de Mello  
 
Estagiária (Min. Infantil):  
Priscila Daniele Ladeira  
 

Comissão Exame de Contas: 
Relator: Luis Otávio. 
Efetivos: Ana Paula e Lúcia 
Suplentes: Ademir e Alan.  
 
 
 
Conta Bancária:  

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

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 



É  
 QUE TE QUERO VER  

Este evento vai acontecer na UFV no sábado dia 30 às 
19h00, com música, teatro e depoimentos de ex-dependentes 
químicos, com o apoio da CPV, Comércio local e DAC-UFV, 
numa promoção do Projeto AMOR e ABU. Bom para 
adolescentes e secundaristas. Os ingressos a R$ 3,00 estão 
sendo oferecidos pela Lúcia aqui na CPV.  
 

SUA BIBLIOTECA  
Muitos estão percebendo e falando da eficiência das 
nossas irmãs da biblioteca (Parabéns). Conheça 
melhor os recursos à sua disposição na biblioteca. Em 
breve tudo estará disponível na página da interNet pra 
você consultar. Mas estamos precisando fortalecer a 
equipe, com mais voluntários que desejam ajudar no 
controle. Converse com a Lígia, Soninha ou Eliane.  
 

DOMINGO PASSADO FICOU NA HISTÓRIA  
Parabéns aos organizadores, que trabalharam a 
semana toda na caminhada ecológica da reserva 
florestal do bairro inconfidência; pelo hino escolhido 
para formar o bonito coral dentro da mata; pelo 
almoço super gostoso e saudável às 11 horas em 
ponto; pelas brincadeiras e jogos; pelas visitas que 
recebemos no terreno e pelo encerramento antes das 
14 horas evitando haver atrasos no horário da escola 
dominical às 17 horas. Tudo bem feito com a bênção 
do Senhor. O culto selou o dia. Foi bom demais. Vale 
a pena repetir. Foram 47 na caminhada e 102 no almoço.   
 
Cadastre-se na lista da CPV na InterNet – discuta assuntos do nosso interesse pelo 

correio eletrônico. Moderador Emeric: emeric@ig.com.br 
http://br.groups.yahoo.com/group/cpvicosa/ 

 
 

Catecúmeno – aquele que 
prepara para o batismo.  
No horário da ED às 17 horas 
funciona no terraço uma classe de 
doutrinas e história. Chiquinho, Lúcia 
e Yara já estão.  
Ainda tem vagas.  
Fale com Ana Lídia ou Edgard.   
 

Calendário 2005  
Marque os dias no calendário dos 
eventos que você não quer 
perder. “Ficamos muito felizes 
por termos recebido o 

calendário da CPV. Ficou muito 

legal e pratico para 

lembrarmos de datas”.  
Recebemos frases como esta 

do Emeric e Marcy, Kléos e 

Lúcia, Cácio e Elisângela e 

Wagner e Cláudia.  
 

O Felipe poderá nascer a 
qualquer hora, ou perto das 17h do 
dia 1º de maio. Veja a barriga da 
mãe Rosely.  
 

Pacote do Líder de Núcleo   
1 – Orar diariamente pelos membros 
e convidados. Visitar os membros.   
2 – Preparar espiritualmente e 
planejar a reunião antes do início.  
3 – Pensar nos 4 Es da reunião.  
4 – Preparar a Edificação e orar.  
5 – Fazer outros preparativos.  
6 – DELEGAR o máximo da reunião.  
7 – TREINAR novos líderes.  
8 – Gastar tempo. Orar mais.  
 

Missão SGM do Brasil  
O Chiquinho, Lúcia e Lourdes, são os 
treinados e distribuidores do material 
SGM. Um riquíssimo e belo material 
para evangelismo de crianças e 
adultos. O depoimento de 
envolvimento da Lúcia domingo 
passado mostrou parte deste 
ministério dentro da CPV.  

APONE – Associação 
dos portadores de 

necessidades especiais  
Convida a toda a CPV para uma 
feijoada beneficente na Escola 
Edmundo Lins, na Av. Santa Rita, 
337 - dia 24 – domingo 12 horas. 
Podendo ir ou não, compre um 
ingresso para ajudar por R$ 2,50.  
O Sr. Ademir (pai do Filipe e Lucas) 
é o vice-presidente da Apone.  
A Eliane também é associada.  
 

Próx. Domingo – 3º 
Cestas de alimentos. Traga 
alimentos não perecíveis para 
atendimento às necessidades 
existentes no nosso meio.  
 

Ofertas p/Missões.  Nosso 
alvo é a sua fidelidade e 
consciência missionária.  
Separe o valor equivalente 
a 2 coca-colas de 2 litros, 
que você deixará de tomar 
pra colocar no gazofilácio de 
Missões no 1º domingo.  
 

DAC-UFV  
Hoje – 20h30, haverá um recital 
de violão com o músico 
Clayton, com entrada franca, 
no auditório da Engenharia 
Florestal. Segundo o maestro, 
Rogério Campos, o evento 
busca divulgar o violão erudito 
para estudantes, amigos e 
funcionários da Universidade.  
 
COMPLEVI – Conselho de 
Pastores de Viçosa, (Mural) 
convida para um culto pelas 
autoridades municipais dia 16.  

 


