
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 4  Marina e Léo  *  
Segunda-19h30 2  Soninha-Cláudio  

 1 Dilcimar-Galvin  
Terça – 18h30 5 Lourdes-Paulo *  

 3 Angélica 
Sábado-18h Adolescentes Elaine-Luis  

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna * 
 

PRÓXIMO DOMINGO, dia 5 (Missões) 
Não perca a oportunidade de contribuir. Nesta 
semana tivemos de fazer um complemento de 
R$ 500,00 ao Emeric na Escócia para o seu 
visto. Seria bom reforçarmos nosso fundo 
missionário, ofertando livremente no próximo 
domingo. Devemos sustentá-los e orar.   
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO  
   
 03-junho – Avaliação de líderes e núcleos;  
 10-junho – Homens da Promessa no quiosque; 
 11-junho – Casais e casados compartilhando.      

 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Hoje, dia 29 – W.Mateus.  
Segunda dia 30 – Elaine Pacheco (15 anos).  

Sexta dia 3 – Daniel Valente.  
Domingo dia 5 – Wiliam.   

 

ESCALAS   
 
CULTO – Hoje   

Direção Affonso Zuin   
Mensagem Ernesto e Suely - CEM 

Próximo domingo Pj. AMOR – Pr. Paulo (Missões)  
 

Infantil até 12 
anos - Hoje 
 

 

Eunice – 5 a 12 a -  Ana Paula e Letícia  - 0 a 4 a  
Próx. domingo: Eunice – Cínthia e Elaine.  
 

 

Café após culto Hoje 
 

 

Sérgio e Marília  
Próx. Domingo – Ana Paula e Luisinho.  

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 
Secretaria: 3885-2139 (2º, 4º e 6º - 13 às 17 horas) 

 

Número  160     –     29  de maio de 2005 
 

UMA VIDA PRECIOSA PARA DEUS. 
 

 

ACOSTUME A ANOTAR (abaixo) O SERMÃO, 
PARA DISCUTÍ-LO NO SEU NÚCLEO. 

 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:_____________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

15 Anos   ELAINE PACHECO   

  

Nasceu em Viçosa, no dia 30 de 
maio de 1990. Filha de Luis Otávio 
e Márcia Couto. Ela foi a primeira 
da família a chegar na igreja. 
Desde novinha interessou pelos 
ensinos de Jesus e permanece 
firme abençoando toda a família. 
Elaine é uma ajudadora, apoiadora 
e está sempre disposta a servir. 
Ela nos ensina muito com a sua 
disponibilidade. Parabéns pelos 
primeiros 15 anos de vida. 
Bênçãos do Senhor sobre os 
estudos, sentimentos e perfeita 
intimidade no quarto de escuta.   

 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



MINISTÉRIOS NA CPV  (Serviços). 
Oração e Intercessão nas Quartas: Sr.Ubiracy, Edson e equipe.  
Luar de Oração e fogueira no quiosque: Pr. Paulo Leal e equipe. 
Comissão da futura Praça das Gerações: Daison, Affonso e Wiliam.  
Manutenção e administração do quiosque e terreno: Sô Edson e Sérgio.  
Para a construção da sede: Baêta, Cláudio e Zuin.  
Organização geral da Biblioteca: Eliane e equipe.  
Recepção, cestas, ordem geral e gazofilácio: Diáconos eleitos.  
Abertura e fechamento de portas e janelas: Diáconos eleitos.  
Organização das Bíblias e hinários nos bancos: Jonathan e equipe.  
Cafezinho após os cultos: Escala de 1 família p/semestre (mural).  
Escalas de pregações: Osmar Ribeiro e equipe.  
Instrumentos, educação musical e louvor: Affonso Zuin e equipe.  
Cadastro das famílias no sistema: Priscila.  
Coordenação cartões de aniversários: Galvin.  
Responsável pela limpeza em geral – Lígia Dergam.  
Responsável compras de materiais e controles – Paulo Santana.  
Pagamentos e controles financeiros - Tesouraria – Dilcimar de Mello.  
Ministério Infantil (ED e Núcleos) – Edna e equipe.  
Culto infantil (5 a 12 anos) – Eunice Cunha. 
Escala para o Berçário (0 a 4 anos) – Débora Zuin.  
Missões envolvendo os Núcleos e Min. Infantil: Tekinho e equipe.  
 

APAIXONANDO-SE PELA VISÃO.  
Não basta ter a visão, é preciso apaixonar-se por ela. Cada 
participante da CPV é convidado a se doar, caminhar e trabalhar na 
visão de desenvolver relacionamentos saudáveis e consistentes, 
fazendo e trazendo amigos para ser discipulado no seu Núcleo.  
 

MORTE, UM PASSO NECESSÁRIO.  
A nossa transformação não será completada nesta vida, porque 
a morte é uma parte importante no tratamento. O que Cristo diz 
é pra valer! Os que se colocam em Suas mãos e abre a porta do 
coração atendendo o convite, serão perfeitos como Ele é. 
Perfeitos no amor, nos relacionamentos, nas amizades, na 
sabedoria, na alegria, na beleza e na imortalidade. A Igreja de 
Cristo pode experimentar e sentir esta realidade hoje. A Igreja 
de Cristo não cabe dentro de uma organização, de uma 
estrutura, de uma denominação por melhor que ela seja. Ela é 
transcendente e triunfante, mas poderá ser sentida e notada na 
igreja local, como na CPV, se abrir o coração e receber o real 
Senhorio e Governo de Cristo nos relacionamentos.  

ERNESTO E 
SUELY 

Pregador de Hoje. Como alunos do 
CEM, conheceram e se casaram no 
Brasil. Ela veio da IP da Ilha de 
Valadares. Ele é missionário 
Argentino (Batista). Trabalhou no 
Paraguay e hoje estão em 
Impenetrable no norte da Argentina.  
 

QUARTO   
Como você tem levado a sua vida? 
Como anda o seu quarto? Ele tem 
escuta? Você desabafa e ouve? Tem 
ampliado a sua obediência ao 
Senhorio e Governo de Jesus? 
Lembre-se que não existe missão 
sem cruz. Responda: Quem é Cristo 
para a sua vida e família?  
 

ORAR 
Pelo Osmar e Terezinha – Saúde.  
Pelo Lúcio (Morte na família).  
Pelo Galvin (Pedras nos rins). 
Pelo Stanley (Estudos).   
 

ENSAIO CANTATA 
Todas as Crianças e adolescentes 
estão convidadas para o ensaio 
da cantata, a partir do próximo 
sábado dia 4 de junho, às 10 
horas da manhã. Grupo de 
coreografia (Hadassa e Aline).  
  

VOCÊ DESEJA 
Uma CPV missionária, avivada e 
relacional, fazendo discípulos de 
Jesus? Discipular não é ensinar, mas 
é viver juntos. É vida na vida. É 
exemplo caminhando juntos e 
relacionando. O projeto de Deus é a 
nossa inter-dependência.  

DÍZIMOS  
Será no segundo domingo do 
mês, dia 12 de junho. Pegue 
o envelope, ORE antes, 
converse com a família e 
contribua regularmente para o 
sustento e construção da CPV. 
Comprometa-se 
prioritariamente com os 
compromissos assumidos e 
escolhidos livremente para 
honra e glória de Deus.  
 

CONVITE ESPECIAL  
Relógio de Oração. Um dia inteiro de 
oração. Todas as igrejas de Viçosa 
estão nesta campanha. Próximo 
domingo dia 5, para oração por 
crianças e adolescentes em situação 
de Risco. Coord. na CPV: Eunice.     
 

NÚCLEO 2: 
“Parece que era mais fácil seguir no 
tempo do Antigo Testamento”. Yara.  
Já estamos perdoados do pecado, 
libertos em Jesus e vivemos na 
Graça. Temos toda a revelação 
completada na Bíblia. Temos a 
comunhão renovadora, 
orientadora e discernidora do 
Espírito Santo. Apenas precisamos 
crer, confiar, entregar, descansar e 
obedecer, nos disponibilizando a 
servir proclamando as boas novas de 
Jesus.   
 

LÍDERES, HOMENS E CASAIS.  
Nosso calendário consta nos dias 
3, 10 e 11 de junho, encontros 
específicos. Agende estas datas 
para o crescimento do Corpo.  

 

Bênçãos: Quarta, 25 no Quiosque tivemos uma noite de CALDOS com 39 pessoas.  
 

DOMINGOS: 17 horas, ED – 18h15, Músicas suaves, CDs ou instrumentais, 
oração, entrada e introdução. 18h30, Louvor, Adoração e Mensagem.  
19h40, Confraternização com o cafezinho da família.  


