
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Lú e Paulo  

Segunda-19h30 4  Lúcia e Chiquinho 

 2  Ana Lídia  

 1 Edna e Edgard  
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  
 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 (Proj. Amor);  
 Dia 1-maio–Culto gratidão por 2 bodas de casamento; 
 Dia 13-maio – Homens da Promessa (Affonso);  
 Dia 20-maio – Luar de oração - quiosque (Pr Paulo);  
 Dia 29-maio – Caminhada ecológica (Tucho).     
 
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 17- Hoje – Jorge Dergam  
Dia 18 - Segunda  - Anne Zuin  

Dia 21 - Quinta – Eliane Monteiro  
Dia 22 – Sexta – Alberto Guimarães (Leila)   

  

ESCALAS – Hoje: Alimentos 
 

CULTO  

Direção Rosely e Affonso  
Mensagem Pr. Elben César       

Próximo domingo Pr. Paulo Leal   
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a  -  Diná e Priscila - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Tia Maria e Daison   
Próximo Domingo – Débora e Zuin   

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 
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Você não consegue  
voar com uma asa só.  
 

Hoje: Alimentos 
Cestas de alimentos, não perecíveis para 
atendimento às necessidades existentes 
no nosso meio. Deposite na cesta com os 
diáconos.  
 

Dízimos: Utilize o envelope para 
controle dos Diáconos. (Sempre no 2º domingo). 
Se você não entregou, prepare em oração 
e coloque no gazofilácio.   
 

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, sempre no 1º domingo.  
 

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 



Olá queridos da CPV, 
“Aqui estamos bem e com muitas saudades de todos vocês. De vez em 
quando dá uma saudade enorme daqueles carinhosos abraços de finais de 
culto, dos freqüentes bate-papos nos núcleos, das caminhadas e até do ser 
chamado pelo nome (temos visitado várias igrejas aqui nestes três meses e, 
com uma única exceção, ninguém sequer perguntou o nosso nome)! Por 
favor, nunca percam esta receptividade característica da CPV! Mas tem sido 
muito jóia estar em contato com vocês, através do grupo de bate-papo. 
Muitíssimo obrigado pelo carinho e agora pelo apoio financeiro também. 
Tem sido grande bênção pra gente. Encerramos na última semana a 
segunda etapa do curso de lingüística, iniciando agora a terceira e última 
fase, que será a mais intensa. A Elisângela ficou na turma de educação 
bilíngüe intercultural e eu na turma de análise lingüística e tradução bíblica. 
Concluiremos o curso no dia 24 de junho e logo em seguida retornaremos 
para BH. No segundo semestre pretendemos aparecer aí em Viçosa. Um 
forte abraço, com muito carinho”. 
Cácio e Elisângela  
 

MULHERES QUE CUMPREM (Só mulheres)  
CASA: Débora Zuin – Programa: SPA chique.  
A partir das 13 horas – dia 21 abril – feriado, quinta.   
Contato: Débora e Ana Lídia (3892-4889 – 3892-4537)  
(Os homens prometem, as mulheres cumprem).   
 

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.  
 

ADOÇÃO DE ÁRVORES – Quiosque   
Temos 7 árvores no quiosque precisando de adoção, porque algumas 
famílias plantaram e mudaram. Quem quiser adotar e cuidar de 1 
árvore, favor falar com Edgard ou Sérgio:  
A. 3 – Cássia Rosa (Duílio); A. 4 – Quaresmeira (Wilson);  
A. 5 – Quaresmeira (Miroslaw); A. 20 – Escumilha (Hermes);  
A. 26 – Jacarandá (Chico e Rose); A. 28 – Quaresmeira (José 
Dário); A. 33 – Cinamomo (Almir Sacramento). Se você ainda não 
tem uma árvore, seu nome poderá ser colocado numa destas 7 
árvores. Não vale para o tucho e outros que já tem a sua árvore.  
 

Cadastre-se na lista da CPV na InterNet – discuta assuntos do nosso interesse pelo 
correio eletrônico. Moderador Emeric: emeric@ig.com.br  

 

O que é ser adorador?  
Só adora quem canta? Adorar 
é participar da equipe de 
louvor? Liturgia é adoração? 
Núcleo é adoração? Comer é 
adoração? 
No horário da ED às 17 horas 
funciona no salão, uma classe 
de estudos sobre adoração e 
liturgia com o Affonso. Ainda 
tem vagas. Fale com o Zuin.   
 

Seu núcleo precisa passar 
por 5 fases, em 5 Cs:  
1 - Conhecimento – formação.  
2 - Conflitos – soluções, confiança.  
3 - Comunidade – “senso de nós”.  
4 - Crescimento – convidando e 
discipulando amigos. Orar muito.   
5 – Celebração – multiplicação.  
 

APONE – Associação 
dos portadores de 

necessidades especiais  
Convida a toda a CPV para uma 
feijoada beneficente na Escola 
Edmundo Lins, na Av. Santa Rita,  
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.  
 

Missão SGM do Brasil  
O Chiquinho, Lúcia e Lourdes, 
são os treinados e distribuidores 
do material SGM na CPV. Um 
riquíssimo e belo material para 
evangelismo de crianças e 
adultos. Compre com ofertas e 
evangelize.  

GRATIDÃO: A família “Eekskh” 
agradece o carinho da igreja com a 
festa surpresa pelas bodas de 
casamento, na última terça feira, 
com direito a fogos e muito mais. 
No domingo dia 1 de maio, vamos 
juntos agradecer e adorar a Deus, 
no culto normal da CPV, pelas 
bodas de 25 anos de Edna e Edgard 
e de 50 anos da D. Joana e Sô 
Oziel. Pregará o Rev. Elben César.   
 

DONA NENZINHA Mãe da 
Terezinha passou pelo Hospital 
nesta semana e precisa das nossas 
orações. Vamos orar pela família.  
 

NÃO CONSIGO “ver as fotos 
no nosso calendário e ficar sem orar 
pelos nossos missionários”. Daison.  
 

NÚCLEO 2: “As reuniões 
tem sido muito gostosas e é 
animador ver o crescimento da 
Yara e a sede que ela tem tido 
de Deus. Na última segunda 
experimentamos uma forma 
diferente de orar: tivemos um 
tempo de ação de graças, com 
todos compartilhando as 
bênçãos e motivos de gratidão, 
sem aquela velha história de 
orar de olhos fechados, mas 
experimentando Deus presente 
na nossa "roda" e participando 
do nosso momento de gratidão 

a Ele”. Ana Lidia 
 

DIVERSÃO NO PRÓXIMO 
DOMINGO, 24. A partir das 
8h30 no quiosque: Manhã de 
esportes. Leve baralhos, bolas, 
jogos, quebra-cabeças, cordas e o 
que desejar para brincar e jogar. 
Fale com o Lúcio (3891-5801).  

 


