
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Marília e Sérgio  

Segunda-19h30 4  Rose e Carlinhos 

 2  Lígia e Jorge  

 1 Tatiana e Ricardo  
Terça – 18h30 3  Tia Maria e Daison 
Sábado-18h Adolescentes Sara e Daniel   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 
 
 

HOJE É DIA DE DÍZIMOS 
A doação reflete o compromisso e gratidão que temos no 
coração por Deus, pela salvação completa em Jesus.  
A fidelidade e constância, trazendo os dízimos com alegria ao 
gazofilácio, certamente reverterá em bênçãos sem medida para 
a família toda e para a CPV. Leia Mq 3.10.  
 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO  
   
 Dia 20-maio – Luar de oração - quiosque (Pr Paulo);  
 Dia 28-maio – Avaliação líderes e núcleos;  
 Dia 29-maio – Caminhada ecológica pela Violeira.  
 Dia 11-junho – Tarde de Casais (análise filme).     

 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Terça, dia 10 – Francisco Freitas (Chiquinho).  
Quarta dia 11 – Vinícius Campos.  

Sexta dia 13 – Kézia e Casamento Fátima e Roberto.  
 
 
 

ESCALAS – Hoje – Dízimos  
 

CULTO  

Direção Affonso  
Mensagem Pr. Edival Moraes        

Próximo domingo Pr. Paulo Leal – (Alimentos)   
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a -  Cínthya e Stanley - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Solange e Baêta  
Próximo Domingo – Eliane e Sílvio 

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  157     –     8  de maio de 2005 
 

 
 
 
 
 
Você pode voar bem  
com as 2 asas da CPV.  
 

M Ã E S   
Vamos abraçar carinhosamente 
aquelas que tem o privilégio de 
abençoar gerando vidas, educando  
vidas, cuidando de vidas, 
influenciando vidas e orando  por 
filhos vitoriosos em Jesus.  
 
HOMENS - Próxima SEXTA- 
FEIRA, DIA 13   
No quiosque às 20 horas. SÓ HOMENS da 
Promessa. Vamos discutir sobre dinheiro, 
cartão de crédito, cheques pré-datados, 
compras, controles. Como colocar esta área 
debaixo dos pés. Leve seu tira-gosto para o 
chimarrão gaúcho. Dúvidas fale com o 
Affonso: 3892-4889.  
 

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 Leal  
 
 
Estagiária (Min. Infantil):  

Priscila Daniele Ladeira  
2ª, 4ª e 6ª das 13 às 17 horas 
3885-2139   
 
 

Comissão Exame de Contas: 

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

Dilcimar R. de Mello  
 
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 



 

       Beto e Kézia 
 

O QUE TEM 
ROLADO NO GRUPO DA CPV NA INTERNET? 
Dilcimar, é verdade! 

O interessante é que eu não converso muito com este coreano Chae Woo, eu sento na mesa 

oposta a ele, no intervalo eu não o vejo, ele sabe que somos missionários pelo testemunho que 

dou na sala de aula, pois na minha classe tem: budista, muçulmano, ateu. E eu sei que ele é 

um homem de oração pelo testemunho dele na sala de aula . Ele acorda às 5hs da manha para 

orar... Ele, quando me entregou o dinheiro, disse que ele estava tão surpreso quanto eu: "Mas 

Deus mandou eu  entregar este dinheiro a você" ele falou com um sotaque de coreano. "Não 

me agradeça, agradeça a Deus"! Louvado seja nosso Senhor! 

Marcy 
 

A gente nem imagina e não consegue imaginar como Deus Cuida da gente e providencia o que 

nos falta quando somos tementes a Ele. Temos mesmo de compartilhar para que o nome Dele 

seja glorificado. Amém por isso. Um beijo pra vocês. 

Dilcimar 
 

Amados Cláudia & Wagner, 

Hoje tirei um tempinho e vim aqui matar a saudade. 

Tenho orado e agradecido a Deus por tudo que Ele tem providenciado para vocês aí. Que a 

Sua palavra continue a ser lâmpada para seus pés e luz para seus caminhos. Beijos e... mais 

beijos. Com saudades... todo o meu carinho. 

Angélica  
 

Lí vários e-mail de vocês e das bênçãos ai... muito joia mesmo ALELUIA POR TUDO QUE 

O NOSSO SENHOR TEM FEITO. Tenho novidades também... consegui mais aulas. Agora 

vou trabalhar de noite também. Vai ser meio puxado, mas conto com as orações de vocês pra 

Deus me dar forças necessárias. Abraços.  

Wagner 
 

Cácio e Eli. Eis-me aqui para mais uma vez dizer-lhes da nossa alegria por  mais esta bênção. 

A minha oração é que o Senhor esteja com a Lili em seu colo, cuidando e provendo do que ela 

necessita. Beijos... recheadinhos de saudades. 

Angélica 
 

CONGREGAÇÃO DE TEIXEIRAS E O CEM  
Os alunos do CEM sob a supervisão da Deã Vânia, estão numa semana de 

evangelização especial em Teixeiras. Cada um deles descobrindo e desenvolvendo 

dons para a glória de Deus.  
 
“O culto de celebração é a comunhão geral dos Núcleos” 

CONSELHO da CPV  
Reunido na Quinta-Feira dia 28, 
decidiu: Nossa Eclesiologia: 
Somos uma igreja que prioriza e 
valoriza as pessoas e não o 
local. A área deve ser usada 
para convivência, lazer, cultos 
de celebração dos núcleos, 
fortalecendo a idéia de 
comunidade e os núcleos nas 
casas. O anseio da comunidade 
é por uma sede que contemple 
uma área verde, praça de lazer, 
integrada a um simples e 
confortável salão de cultos, em 
estilo de casa e multi-uso, com 
salas funcionais para apoio ao 
ministério infantil e de núcleos, 
treinamentos, seminários, 
secretaria, serviços de inserção 
social, lazer e educação.  
 
COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO 
Baêta (Relator), Affonso Zuin e 
Cláudio Henrique.  
Ela ouvirá especialistas e 
interessados e estudará, as 
condições, objetivos, 
possibilidades, limitações, 
etapas, ante-projeto e projeto 
para aprovação do Conselho da 
CPV.  
 
COMISSÃO DO TERRENO E 
QUIOSQUE 
Sr. Edson e Sérgio Santos.  
Ela administrará e fará a 
manutenção geral das cercas, 
jardins, gramados, quiosque, 
limpeza e outros inerentes ao 
uso do terreno e quiosque.  
 
COMISSÃO DA PRAÇA  
Daison(Relator), Zuin e Wiliam.  
Para sensibilizar autoridades e 
conseguir destinação de área 
para uma praça pública e lazer 
para a comunidade na região. 
Estudar projeto e construção.  

NASCEU  
Filipe, Segunda-Feira, dia 2 de 
maio, 8 horas no HSS. Isto 
significa bênçãos sobre a família 
Lúcio, Roseli e Estevão.  
 

Edival Moraes  
É o filho mais velho do Sô Oziel e Dona 
Joana. Foi pastor em Aracaju, Ponte 
Nova, Juiz de Fora, Santa Maria e 
Caruaru. Hoje está de licença para 
tratamento de saúde em Uberlândia, na 
casa da irmã Eliamar. Agradecemos o 
milagre do ajustamento e da recuperação 
de Deus sobre os seus filhos.  
 

BRAÇO QUEBRADO  
A Tia Maria caiu no seu quarto e quebrou 
o braço. Está em plena recuperação e 
alegre, apesar da situação. Vamos 
continuar orando pela família.  
 

NOVO MEMBRO DA CPV  
O Conselho acaba de arrolar como 
membro comungante ativo de nº 69, por 
jurisdição a pedido, vindo de outra 
denominação, o nosso irmão: Gilmar 
Melquíades de Freitas.  
Ele foi batizado e professou a fé aos 12 
anos na Igreja do Evangelho Quadrangular 
de Rio Pomba. Mas acabou se desviando 
para o mundo das drogas. Foi reabilitado 
pelo Projeto AMOR, estando no processo 
final de restauração também do seu 
casamento com Lidiane.  
 

PSICÓLOGO WLADIMIR BRITO 
Ele é obreiro (bio-ocupacional) da IPV na 
Congregação de Ervália. Atendia seus 
clientes de Viçosa no terraço da CPV, mas 
voltou a trabalhar apenas em Ervália e não 
está atendendo mais na CPV. Telefone 
contato: 32-3554-2160.  
 

“MAIO: Valorize a família.  
Converse e ore mais juntos”.   

 

CASARAM ONTEM  
Kézia e Beto  

e mudaram de Viçosa.  
R. Frederico Flávio Rihs, 22  
Bairro Filadélfia  - Teófilo Otoni – MG  
Telefone: 33 – 3521-3455  
“Muito obrigado pelo envolvimento para 
que esta semana fosse leve e alegre como 
foi. Amigos transportando, hospedando 
parentes e outras formas de ajuda que 
nos animaram muito”. Edna e Edgard.   


