
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  D. Lydia e Ubiracy  

Segunda-19h30 4  Marina e Léo 

 2  Roberto e Fátima  

 1 Solange e Baêta  
Terça – 18h30 3  Tia Maria e Daison 
Sábado-18h Adolescentes Hugo   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 

 
 

 

       Júlia e Lúcia (Inglaterra) 
 
 

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

 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Hoje – Beto (Kézia), Edgard e Ingrid Lino.  
Dia 3 – Terça – Alan Nogueira.  

Dia 5 – Quinta – Afrânio Rodrigues (Yara).  
Dia 6 – Sexta – Ana Carolina   

 

ESCALAS – Hoje – Missões  
 

CULTO  

Direção Affonso Zuin   
Mensagem Pr. Elben César (reve)        

Próximo domingo Psicól. Wladimir – (Dízimos)   
 

Infantil até 12 anos 

 

 

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

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Eva e Ricardo  
Próximo Domingo – Solange e Baêta 

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  156     –     1º  de maio de 2005 
 

 
 
 
 
 
Você pode voar bem  
com as 2 asas da CPV.  
 

Próximo Domingo: Dízimos 
Utilize o envelope para controle dos Diáconos. 
Pense e ore durante a semana, converse com 
a família, seja fiel a Deus comprometendo-se 
na sustentação e manutenção da CPV. 
Contribua com gratidão pelo que Jesus fez por 
você, com alegria no coração e liberalidade, 
de forma voluntária. O seu compromisso é 
com Deus.  
(Sempre no 2º domingo). 
 

 
DIA DAS MÃES  

Ser mãe é um privilégio abençoador. 
No próximo domingo vamos celebrar 
aquelas que geram vidas, educam 
vidas, cuidam de vidas, influenciam 
vidas, oram insistentemente por 
filhos vitoriosos com Deus em Jesus.  
 
Relacionamentos = Caminho da CPV 
         (Primeiro com Deus, porque é Ele quem toma a iniciativa) 

_________________________________________________________________ 
 

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

 

 
 

 

Diáconos e Presbíteros:  

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

Paulo da Glória Leal  
 

Tesoureira:  

Dilcimar R. de Mello  
 
Estagiária (Min. Infantil):  

Priscila Daniele Ladeira 
3885-2139   
 

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 

HOJE É DIA DE MISSÕES 
O alvo é a sua fidelidade, a sua 

consciência missionária, com seu 
envolvimento em oração e 

contribuição. Kléos e Lúcia; Cácio 
e Elisângela; Emeric e Marcy e 
Wagner e Cláudia, precisam do 
seu apoio e oração. Contribua.  



Olá pessoal da CPV,  
Temos novidade aqui. A Elisângela está GRÁVIDA novamente! Estamos 
muito felizes e contanto com suas orações.  
Abração.  
Cácio. (www.caciosilva.com.br) 
 

Graça e Paz amados do Senhor 
Ontem fui procurado por um irmão que queria fazer aula de violão. Ele não 
sabia onde me encontrar, então Deus tocou no coração dele pra que me 
presenteasse com um celular. Fiquei super sem jeito, mas o presente foi 
legal!!! Agora temos como nos comunicar se for algo urgente, ou pra fazer 
uma surpresa. 
O numero é 0xx-67- 9959-5974 
Abraços fraternos, Wagner – metanóia.  
 

Amigos da CPV,  
Agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos servindo e sendo 
testemunhas do Seu amor aqui na Escócia.  
Louvamos a Ele, a oportunidade que tivemos na Páscoa, de testemunhar 
para varias pessoas não cristãs, na grande maioria budistas, e pela 
apresentação de uma peça de teatro sobre a morte e ressurreição de Jesus.  
Oramos ao Senhor com nosso coração repleto de alegria por cada igreja e 
cada irmão, assim como você, que sempre lembra de nos incluir em suas 
orações e que generosamente, ofertam para nossas necessidades 
permitindo que estejamos firmes em nosso propósito de fazer com que a 
mensagem salvadora do evangelho chegue a lugares distantes. 
Pedimos que você continue orando e contribuindo com o nosso ministério. 
Emeric e Marcy Vasváry  
 

4 Ss, 4 Es e 4 Cs. O que é isto?  
Do Líder: Submisso ao Superior e Servo do Subordinado.  
Da Reunião: Encontro (Quebra-Gelo), Exaltação (Orar e Cantar), Edificação 
(aprofundamento do Ensino) e Evangelização (orando pelo Oikós).  
Fases do Núcleo: Conhecimento (Descobertas), Conflito (soluções), Comunidade 
(Senso de nós) e Crescimento (Discipulado pessoal), culminando na multiplicação, 
voltando ao Conhecimento inicial do grupo.  
 

TEREZINHA e OSMAR precisam continuar recebendo nossa 
intercessão. A mãe da Terezinha, Dona Nenzinha, precisa da intervenção de 
Deus. Orar pelos irmãos da Terezinha, pelo Neto e Bisneto também.  
 

PARA QUE CELEBRAR ANIVERSÁRIOS?  
Aniversário é em decorrência da importância de se contar o tempo, de se 
valorizar os anos, de se mapear a existência nas diversas fases da vida, no 
sentido de compreendê-la. Celebramos a infância, a juventude e a entrada 
nos “entas” (quando a vida começa). O rito nos ajuda a ir dramatizando 
este passar pela vida, reconhecendo a nossa transitoriedade. É a alegria de 
viver e o prazer de estar no mundo, sem pertencer a ele. Vamos 
ALEGRAR no Senhor e Comemorar sempre.  
 
 

Escola Dominical – 17h 
Uma hora direta de aula (17 às 
18), aumentando a sua 
maturidade espiritual. A CPV quer 
caminhar da Imaturidade para a 
Maturidade e da Maturidade ao 
Serviço. Servir é um privilégio do 
Cristão que tem intimidade com 
Deus em Jesus, no quarto de 
escuta. Serviço é proclamar as 
experiências pessoais com Jesus, 
edificando e discipulando o 
amigo.  
1 – Catecúmenos – Doutrinas na 
salinha do terraço.  
2 – Conhecendo Deus – funciona 
com o Daison no terraço.  
3 – Louvor, Adoração e Liturgia – 
funciona com o Affonso no salão. 
4 – Adolescentes – assuntos atuais 
com Stanley e Ana Lídia na escolinha 
do clube.  
5 – Crianças até 12 anos com os 
facilitadores do ministério infantil.  
 

CONSELHO da CPV  
Reunido na última quinta dia 28, 
decidiu: Receber a pedido, o 
Conplevi (Conselho de Pastores 
de Viçosa) no quiosque dia 9, 
Segunda; Aprovar as contas da 
tesouraria fixadas no mural; 
Investir no módulo de 
treinamento de líderes em Niterói 
em setembro; Nomear Sr. Edson 
e o Sérgio, responsáveis pela 
administração e manutenção do 
terreno e do quiosque; Nomear 
Affonso, Osmar e Pr. Paulo para 
cuidarem da liturgia e pregações.  
 
“O culto de celebração é a 
comunhão geral dos Núcleos”  

ESTAGIÁRIA COM 
TELEFONE NA CPV  
Agora a Priscila tem o telefone 
3885-2139 para os serviços da 
igreja. Ela trabalha na Quitinet, 
preparando o material pedagógico 
do ministério infantil, em apoio aos 
facilitadores da ED e dos Núcleos.  
Horário: 2ª, 4ª e 6ª das 13 às 17.  
 

BATON NA CIRURGIA  
A Tia Maria caiu no seu quarto e 
quebrou o braço, tendo de operar e 
ficar a semana toda no HSJB, na 
Companhia do Daison. Na hora da 
cirugia ela fez questão de usar o 
seu famoso baton e marcar o 
médico. Alguns irmãos revezaram a 
companhia com o Daison. Favor 
continuar orando pela família.  
 

MAIS UM BEBÊ  
Nasceu ou vai nascer?  
O segundo filho do casal Lúcio 
e Rosely. Desejamos bênçãos 
de Deus sobre esta família 
abençoadora.  
 

ATENCIOSA ANA LÍDIA  
Ela não deixa passar nada em 
branco. Além dos bolos de 
aniversários, ela cuida do pai e 
de toda família CPV. Faz escalas, 
corre e serve. O Stanley disse 
que ela o convidou ainda dentro 
do ônibus. Ela aproximou da 
Denise do Pr. Paulo. Ela 
consegue discipular e disciplinar 
adolescentes. Agradecemos a 
disponibilidade que a Ana tem 
prioritariamente por Deus.  
 
MAIO: Valorize a família neste 
mês. Conversem e orem juntos.   

 


