
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 4  Eva e Ricardo  
Segunda-19h30 2  Quiosque-filme-(canjica)  

 1 Beatriz-Almir  
Segunda-18h30 5 Marília-Sergio *  
Terça-18h30 3 Tia Maria-Daison * 
Sábado-17h Adolescentes Hugo   

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 
 
 
 

PRÓXIMO DOMINGO, dia 12 (Dízimos) 
Deus procura fiéis. Contribuir com o Reino é 
um privilégio que gera Bênçãos sem medida. 
Ensina a priorização correta dos gastos na 
família. Ore antes, converse e preencha o 
envelope, trazendo ao gazofilácio no próximo 
domingo em reconsagração da sua intimidade 
com Deus. Você vai ser encontrado fiel? 
 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Hoje, dia 5 – Wiliam Alves.  
Terça dia 7 – Yara Rodrigues.  
Sábado dia 11 – Oziel Moraes.  

Domingo dia 12 – Jussara Alves.  
 

CONHEÇA HOJE NO CULTO, COMO FUNCIONA E O QUE É O PROJETO 
A.M.O.R EM VIÇOSA, LIDERADO PELO PR. PAULO E A SUA ESPOSA DENISE.  

 

ESCALAS – Hoje: Ofertas p/Missões 
 
CULTO – Hoje   

Direção Affonso Zuin e N.1 
Mensagem Pj. AMOR – Pr. Paulo 

Próximo domingo Daison – (CEM) 
 

Infantil até 12 
anos - Hoje 
 

 

Eunice – 5 a 12 a -  Cínthia e Elaine - 0 a 4 a  
Próx. domingo: Eunice – Roberto e Priscila.  
 

 

Café após culto Hoje 
 

 

Ana Paula e Luiz  
Próx. Domingo – Fátima e Roberto.  

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

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

 

Número  161     –     05  de junho de 2005 
 

NÃO DEIXE DE LER  
 

 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   
Texto:__________________________ 
Título:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 

Nossa Biblioteca     Posso influenciar e evangelizar  

 

  

Excluímos com facilidade as 
pessoas, mas Deus inclui e busca.  

Um chamado ao despertamento, 
desafiando-nos a modificar o 
modo como vemos a interação 
entre as gerações e a mudar os 
nossos valores para que todas 
as idades possam viver e servir 
juntas para o cumprimento da 

Grande Comissão. 

 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



O QUE É MISSÕES? Esta é a sua Missão?  

É o envio pela igreja local de pessoas autorizadas (debaixo da 
autoridade da igreja local), para proclamar o evangelho de 
Cristo, visando a ganhar perdidos para Jesus, estabelecendo 
comunidades locais comprometidas com a sua Palavra, e que 
se reproduzem (multiplicam). Para ser enviado, ele prova ser 
um missionário no local onde vive, sendo um multiplicador 
como líder de núcleo, por exemplo. Sua vocação será atestada 
pela simpatia do povo e da igreja local.  
Enviar (orar, sustentar) e ser enviado é a Missão.    
Transformar cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus é a 
meta, o alvo, o objetivo da CPV. Gente comum como agente de missões.  
 

HOJE: DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS  
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RISCO.  
A Rebusca, com apoio do Conplevi (Conselho de Pastores Evangélicos de Viçosa) 
organizou hoje, um dia de oração em todas as igrejas. É o relógio de oração. 
Funcionou com escalas durante o dia terminando com o Culto. Na CPV, os 
adolescentes que participaram do Kings-Kids da Jocum em janeiro, organizaram a 
escala. Eles fizeram uma visita especial aos missionários da Jocum na última Quinta.   

Continue orando: 
1. Recursos financeiros para a Rebusca. Faltam 164 crianças, das 360 
assistidas em mais de 200 famílias, para serem apadrinhadas pelo valor 
mensal de R$ 35,00. (164 x 35,00 = 5.740,00).  
2. Emprego e condições de vida das famílias assistidas pela Rebusca.  
3. Unção do Espírito para todos os funcionários, educadores que trabalham 
diretamente com as crianças na Rebusca.  
4. Clareza, direção e sabedoria para a Diretoria Executiva da Rebusca.  
5. Redução do custo atual de R$ 70,00 por criança, com doações de 
alimentos, materiais e voluntários para trabalhos na Rebusca.  
Qualquer informação sobre a Rebusca falar com a Eunice Cunha.  
 

DIA DOS NAMORADOS – CASAIS E CASADOS  
CAFÉ DA MANHÃ – ESPECIAL (ROMÂNTICO!!)  
Domingo dia 12 às 9h00 – no Quiosque. Imperdível !! 
R$ 5,00 por casal (quem puder). Falar com Lu e Paulo, hoje. 
 

JUNTA DIACONAL - Presidente: Lúcio Freitas; Coordenador de 
ação social (cestas): Cláudio Henrique; Coord. da Recepção e introdução: 
Sílvio Nogueira; Coord. da ordem e funcionamento de reuniões em geral: 
Lúcio; Coord. da receita, controles e gazofilácio: Edson Alves.  
Os Diáconos coordenadores pretendem envolver os demais diáconos nas 
suas áreas, as mulheres vocacionadas e treinar os adolescentes neste 
ministério diaconal da igreja como na igreja primitiva e de acordo com a 
constituição da IPB. Vamos ajudar e respeitar os oficiais neste ministério.  

HOMENS DA PROMESSA  
Sobre negócios, empreender, trabalho autônomo, empresa. 
Vamos ORAR juntos, conversar e apoiar o seu 
empreendimento. Aprender com as experiências.  
Sexta-Feira dia 10 – 20h00 – no Quiosque. Falar com o Affonso. 
 

ORAR 
Pela Lidiane– (Pedras nos rins).  
Pela Ana Lídia– (Saúde-Tese doutorado).  
Pela D.Nenzinha– (Saúde– UTI Hospital).  
Pelo Chiquinho– (Negócios). 
Pela Eunice (Executiva da Rebusca). 
Pelo Wiliam e família (Possível mudança 
de Viçosa, para Aracaju)  
 

RETORNO  
Damos as boas vindas para a Tatiana do 
N.1, que passou 20 dias fora do País.  

NÚCLEO 4: 
“Estou quase trazendo um colega 
para o núcleo. Quero orar por  
ele”. Dedé.  
Deus nos convida para fazermos 
discípulos de Jesus com Ele. Se 
escutarmos sua voz e formos 
obedientes, Ele transforma nossos 
amigos em verdadeiros e frutíferos 
discípulos. Creia nisto.   

 

AGENDA GERAL DA CPV  
Nível 1 2 3 4 

 
 
   TODOS 

 
Núcleos nas 
casas.  
 
Cultos 18h15. 

Luar de Oração 
Bimestral.    
 
Penúltima 
sexta-feira dos 
meses ímpares 

Caminhada 
Ecológica 
Bimestral no 
último 
domingo dos 
meses 
ímpares 

Treinamento 
ED - 17h. 
      
Eventos 
especiais 
conforme 
Boletim. 

 

LÍDERES de  
NÚCLEOS  

 Avaliando na 
última sexta-
feira do mês.   

 
 

  

 

 

Homens e 
negócios. 

 
 

 
 

Encontros. 
Segunda 
sexta-feira do 
mês. 

 
 
 

 

Mulheres  Orando pelos 
filhos. 

 Congresso 
em Julho. 

 

Intercessores   Quarta-feira no 
Salão.  

  
 

Crianças-12a  Núcleo com os 
pais.  

 Festa em 
outubro. 

MPC em 
Janeiro. 

 

Adolesc-16a 
 

Seu Núcleo.   Kings-Kids 
Jocum. Jan. 

 

Jovens– ac.17 a 
 

Seu Núcleo.   Equipe de 
louvor. 

 

Setentões   
 

Lazer Jogo de 
malhas. 

 

Casais   Tarde 
semestral 

 

Pbs e Dcs.   
Oficiais para  
administração 

 Trimestral em 
01, 04, 07e 10. 

   

 


