
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Jussara e Wiliam  

Segunda-19h30 4  Terezinha e Osmar 

 2  Soninha e Cláudio  

 1 Beatriz e Almir  
Terça – 18h30 3  Dona Angélica 
Sábado-18h Adolescentes Elaine e Luis   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 

 
 

 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO  
   
 Dia 13-maio – Homens da Promessa (Affonso);  
 Dia 20-maio – Luar de oração - quiosque (Pr Paulo);  
 Dia 28-maio – Avaliação e treinamento de líderes;  
 Dia 29-maio – Caminhada ecológica.     

 
 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Dia 27- Quarta – Elisângela Silva (Cácio)  
Dia 29 – Sexta – Lucas Leão  

Dia 1 – Domingo – Beto (Kézia), Edgard e Ingrid Lino  
 

ESCALAS – Hoje 
 

CULTO  

Direção Stanley e Affonso  
Mensagem Pr. Paulo Leal       

Próximo domingo Rev. Elben   
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a  -  Ana Paulo e Débora - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Débora e Zuin  
Próximo Domingo – Eva e Ricardo   

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  155     –     24  de abril de 2005 
 

 
 
 
 
 
Você não consegue  
voar com uma asa só.  
 

Próximo Domingo: Missões 
1 - 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. 
 

2 - Culto de gratidão a Deus pelos 50 
anos de casamento da Dona Joana e Sô 
Oziel e 25 anos da Edna e Edgard. Toda a 
CPV está convidada para nos alegrarmos, 
agradecendo a Deus por estas bênçãos.  
 

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

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 

CONVITE 
Kézia e Beto, convidam a CPV 
para o culto de celebração do 
seu casamento, dia 7 de maio 
20h00 na IPV - Av. PH.Rolfs. 
(Convite está fixado no mural). 



Graça e muita Paz em nosso Senhor e Salvador 

 

“Galera, estamos muito bem!!!! até agora, nesses apenas 

4 meses que estamos fora dai, Deus tem nos provado e nos 

conservado pela graça e pelo seu imenso amor. 

Quero pedir perdão pelos dias de silencio, mas tenho 

poucas oportunidades de escrever com liberdade e tempo. 

Estou no trabalho, e estou sem aula por isso estou 

escrevendo. Aqui tem banda larga e então é tranquilo. 

Galera, estamos tentando nos programar pra irmos ate ai 

em Julho, pra fazer o assessor familiar Cláudia) e o 

psicologia pastoral (eu). orem por isso. Daison, 

obrigado por não conseguir ficar sem orar por nós, 

quando voce vê as fotos dos missionários. Aleluia. 

Irmãos, a Cláudia esta também procurando um emprego. Ela 

escreveu um projeto pra prefeitura onde a ênfase “pé na 

educação sexual”. Eles estão pra confirmar ou não. Orem 

pra que dê certo, pois a prostituição lucrativa e por 

prazer é muito grande. Muitas meninas de 12 a 16 anos 

tem ficado grávidas. Estamos tentando ajudar isso com 

esse projeto. Amamos vocês e em breve vocês vão ter 

fotos da Nicole um pouco mais gordinha 2 kilos em um 

mês. A operação foi uma benção mesmo.  

Abraços 

Wagner, Cláudia, Nicole e Anne 

  

CONSELHO 
Os presbíteros e diáconos estão convocados para a reunião administrativa 
trimestral, conforme calendário, dia 28 – Quinta – 19h30 no Quiosque.  
 

MULHERES QUE CUMPREM (Só mulheres)  
Foram 21 pessoas para curtir o SPA na casa Débora Zuin, na última quinta 
dia 21. Muito trabalho para a Lúcia, Yara e sua sobrinha.   
A INTENÇÃO NÃO É PARAR POR AÍ. Elas desejam encontrar sempre e neste 
encontro pode acontecer milagres.  
 

 

É VIVO QUE TE QUERO VER 
Este evento vai acontecer na UFV no PRÓXIMO 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.  
 
 
 

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

 

Como é ser íntimo de 
Deus?  
Só tem intimidade quem 
conhece e confia? Quem ama 
e respeita grita ou fala alto 
com a pessoa? Existe prazer 
em agradar e fazer o que o 
amigo deseja? Estou sempre 
disponível para atender a 
vontade do Pai?  
No horário da ED às 17 horas 
funciona no terraço, uma 
classe de estudos sobre 
conhecendo Deus e fazendo a 
sua vontade, com o Daison e 
Angélica. 

 
ADOÇÃO   

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-Rose); 
A. 28 – Quaresmeira (J. Dário); 
A. 33 – Cinamomo (Sacramentos). 
Se você ainda não tem uma 
árvore, seu nome poderá ser 
colocado numa destas 7 árvores.  
 
 

O que é 4 Es, 4Ss e 4 Cs? 
Veja a resposta e entenda 
bem isto no próximo boletim.   
  

O MAIOR (Talvez único) 
AUXÍLIO que posso dar a um 
amigo ou parente, que ainda não 
conseguiu crer, é expor e defender 
a fé autêntica, que aparece nos 
meus relacionamentos, no meu 
trabalho, nos meus estudos, no 
meu comportamento, na minha 
coerência e caráter, pois TENHO a 
mente de Cristo e a alimento todo 
dia no “Quarto de Escuta”.  
Pense e envolva o seu amigo no seu 
Núcleo e o acompanhe em oração.  
Deus está convidando e batendo na 
porta do seu coração e deseja 
entrar. Quem abrir a porta e 
aceitar, Deus em Jesus entra e se 
alegra com ele.  
 

TEREZINHA e OSMAR 
precisam continuar recebendo 
nossa intercessão. A mãe da 
Terezinha, Dona Nenzinha precisa 
da intervenção de Deus.  
 

NÚCLEO 5: “Graças a 
Deus estamos indo bem.  
Nesta semana foram: Daniele, 
Carla, Lu, Túlio, Jussara, 
Marília, Sérgio, Ubiracy, Paulo e 
Wiliam.  
Ficamos felizes em poder orar 
pelo irmão da Edna e ver a 
resposta de Deus” Paulo Santana.  
 
BATISMO  
Batismo significa a nossa 
morte para o mundo e ao 
mesmo tempo fazemos a 
nossa pública profissão de fé 
de uma vida plena e alegre 
em Jesus. Uma vida eterna 
garantida N´Ele. (Jesus).   

 


