
 

NÚCLEOS desta SEMANA   
 5  Eunice e Renata  

Segunda-19h30 4  Eva e Ricardo 
 2  Cinthya e Stanley 
 1 Edna e Edgard  

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

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  
 
 

HOJE É DIA DE ALIMENTOS 
Alimentos não perecíveis vão servir para ajudar a proteger 
alguma família carente ou alguma necessidade complementar 
de alimentação na nossa região. São pessoas ligadas direta ou 
indiretamente à CPV. Tem um diácono que coordena esta ação.  
Para mais detalhes procure conversar com um dos diáconos.  
 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO  
   
 Dia 28-maio – Avaliação de líderes e núcleos;  
 Dia 29-maio – Caminhada ecológica pela Violeira.  
 Dia 11-junho – Tarde de Casais (aplicando um filme).     

 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Terça, dia 17 – Tia Maria.  
Quarta dia 18 – Alice Cunha.  

Sexta dia 20 – Casamento Yara e Afrânio.  
Sábado dia 21 – Graziela Lino e Luis Otávio (Tekinho).  

Domingo dia 22 – Casamento Cristiane e Luciano Santana.   
 
 

ESCALAS – Hoje – Alimentos  
 

CULTO  

Direção Affonso Zuin   
Mensagem Pr. Paulo Leal        

Próximo domingo Osmar Ribeiro   
 

Infantil até 12 anos 

 

 

Eunice – 5 a 12 a -  Lúcio e Rosely - 0 a 4 a 
 

 

Café após culto  
(1 vez por semestre)  
 

 

Hoje: Eliane e Sílvio  
Próximo Domingo – Cida e Fernanda Leite 

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
 

Número  158     –     15  de maio de 2005 
 

 
 
 
 
 
Você pode voar bem  
com as 2 asas da CPV.  
 

PENTECOSTES  
O QUE É ISTO?  

É o qüinquagésimo dia depois do segundo dia 
da Páscoa. Esta solenidade é chamada pelos 
judeus de "a Festa das Semanas", e foi 
instituída para obrigar os israelitas a dirigirem-
se ao templo, reconhecerem o domínio do 
Senhor e comemorarem a entrega da Lei a 
Moisés, no monte Sinai, 50 dias depois da 
saída do Egito. O Espírito Santo desceu sobre 
os discípulos de Jesus, por ocasião do 
Pentecostes. Os discípulos receberam o dom 
do Espírito Santo e passaram a "falar em 
línguas estranhas", tal como descrito em Atos 
2.1-4. Hoje os cristãos estão comemorando 
o dia de pentecostes.  
 

Pentecostes está relacionado com o Espírito 
Santo e avivamento. Só Deus no Espírito 
Santo é capaz de fazer AVIVAMENTOS.  
 

A doença que o avivamento procura curar é 
a doença da frieza espiritual vista no pecado 
declarado e residente, mas também na 
religiosidade hipócrita, que sempre devemos 
combater com persistência.  
 

A CPV quer ser uma igreja avivada, 
trabalhando com Deus, onde Deus está 
trabalhando; uma igreja missionária 
enviando e sustentando missionários e uma 
igreja relacional, que edifica uns aos outros, 
pelas amizades sinceras nos núcleos.  
 

 

 
 

 

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 



VOCÊ É HIPÓCRITA?   Veja e auto-avalie.  
“É preciso questionar os métodos e teologia do avivamento que 
minimizam o papel divino e maximizam o papel dos seres humanos.  
Quem obedece os princípios Bíblicos, naturalmente modifica a sua 
vida. Se começarmos a viver de acordo com os princípios Bíblicos (e já 
os conhecemos), se dedicarmos maior atenção a eles, se deixarmos a 
mentira, a avareza, a prostituição e todas as demais obras da carne, 
(que tão bem conhecemos), e as substituirmos pelo Fruto do Espírito (já 
somos habilitados para isso), como a Bíblia nos exorta exaustivamente e 
pararmos de ficar olhando para as nuvens, ou para as coisas 
secundárias, denominacionais e tradicionais, apenas esperando 
uma visita “extraordinária” de Deus, nossas vidas, nossas igrejas, 
nossos bairros, nossas cidades e nosso País, certamente serão 
“visivelmente” melhores. Vale a pena ser discípulo e obediente.   
Uma identidade cristã não hipócrita é uma mentalidade moldada 
pelos pressupostos fundamentais do cristianismo, como por exemplo: 
ser orientada pelo sobrenatural (em oposição ao naturalismo); ver a vida 
da perspectiva da eternidade, do céu e do inferno; ver a história da 
perspectiva da providência de Deus; ver o mundo da perspectiva da 
Criação; ter consciência da presença do mal; reconhecer a corrupção 
íntima, residente e inerente da raça humana, como raiz de toda sorte 
de males; afirmar a existência da Verdade; aceitar a autoridade das 
Escrituras; preocupar-se com as pessoas; orar mais em família, 
ser relacional com os amigos e na igreja, a começar pelos núcleos”.  
 

LUAR DE ORAÇÃO – SEXTA- FEIRA, Dia 20  
A partir das 20h00 - No quiosque – MINI-VIGÍLIA DE ORAÇÃO BIMESTRAL. 
Chimarrão, cânticos, intercessão, curas, gratidão, fogueira, bolo, café e lua 
cheia. Tudo isto você vai encontrar na próxima sexta no quiosque. Para toda 
a família CPV. Dúvidas: fale com o Pr. Paulo Leal no 3892-2765.  
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   
Texto:__________________________ 
Título:___________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 “O culto de celebração é a comunhão geral dos Núcleos” 

CONPLEVI  
13 membros do Conselho de 
Pastores e Líderes Evangélicos 
de Viçosa, reuniram no nosso 
Quiosque nesta última Segunda-
Feira dia 9. Foram recebidos 
pelo Sr. Edson e pelo Daison 
com um farto lanche servido 
pela CPV.  
 

AUSÊNCIAS  
Pr. Paulo Leal viajou  

durante toda semana a serviço 
da UFV, para João Pessoa–PB.   
O Sr. Edson está curtindo mais 

uma festa, pelos 15 anos de 
uma das netas em Timóteo-MG. 
 

NOVOS 
NASCIMENTOS  
para agradecer: 

Filipe Faria Duarte Freitas, 
da Rosely e do Lúcio. Nasceu no 
HSS às 8h03 do dia 2 de maio.  
J. William Cunha Gilbert, da 
Elsie e James. Nasceu em Juiz 
de Fora às 18h00 do dia 6 de 
maio.  
 

PRECISA-SE DE QUITINET 
Gilmar de Freitas, novo membro 
da CPV, e sua esposa Lidiane, 
procuram um apto pequeno tipo  
quitinet para alugar.   
 
 
 

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

C O N V I T E  
Agende. Não perca. Nesta 
próxima sexta dia 20 às 20h00. 
Luar de Oração no QUIOSQUE.  
  
VISITANDO VIÇOSA  
Pr. Sinésio (natural de 
Mantena), é o fundador do 
trabalho Batista em Viçosa em 
1973, está visitando os nossos 
irmãos Paulo e Lu.  
 
BRAÇO RECUPERANDO  
A Tia Maria está ficando boa 
para outra quebra de braço. Ela 
ganhou esta partida, colocando 
o Daison totalmente à sua 
disposição.  
Viva a família.  
 
COMO USAR O 
CALENDÁRIO 2005? Coloque 
em lugar visível. Anote nos dias 
certos, aqueles programas que 
você não pode perder. Ligue 
para o amigo aniversariante.    
 

INGLESES visitam Viçosa. 12 
estudantes ingleses estarão 
trabalhando no CEM, Rebusca e 
ABU a partir do dia 14, sábado. 
No CEM, irão fazer um mutirão 
construindo uma casa.  

 

ESTATÍSTICA CULTOS DE ABRIL (Sr. Edson)  
 

Presenças Dia 3  Dia 10 Dia 17 Dia 24 
Adultos 63 68 66 77 
Crianças 27 23 21 28 
Total 90 91 87 105 

 


