
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 4  Terezinha e Osmar  
Segunda-19h30 2  Soninha e Cláudio  

 1 Márcia e Tekinho 
Segunda-18h30 5 Especial com americanos  
Terça-18h30 3 Débora e Affonso  
Sábado-16h Adolescentes Tia Edna 

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

HOJE, 3º domingo (Cestas) 
Alimentos não perecíveis para atender as 
necessidades no nosso meio. Coloque na cesta 
Diaconal e inclua também agasalhos.  

Dízimos 
Não acumule (ou atrase) a sua contribuição. O gazofilácio 

está aberto todos os domingos para receber o seu 
envelope. Mas faça com a consciência de servo do 

Senhor. Você vai ser encontrado fiel? 
Ofertas de Missões 

No 1º domingo recolhemos ofertas para Missões. Ainda há tempo de 
contribuir. Identifique sua oferta.   
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Hoje, dia 19 – Lourdes Santana e Sônia Carvalho(Soninha).  
Terça dia 21 – Tatiana Batista e Casamento Soninha-Cláudio.   

Quarta dia 22 – Lígia Dergam.  
 

BEBÊ PRECISANDO DE AJUDA 
Precisa-se de roupas e utensílios para recém-nascido. Quem puder doar favor 
entrar em contato com Cida. Casa (3892-8657) - Trabalho(3891-3149).  
Muito obrigada. 

 

ESCALAS  
 
CULTO – Hoje   

Direção Affonso Zuin e N.2 
Mensagem Pr. Elias Medeiros (Affonso) 

Próximo domingo Pr. Paulo Leal e N.3 
 

Infantil até 12 
anos - Hoje 
 

 

Eunice – 5 a 12 a -  Lúcio e Diná - 0 a 4 anos.  
Próx. domingo: Eunice – Débora e Sara.  
 

 

Café após culto Hoje 
 

 

Laurinha e Cristiano  
Próx. Domingo – Solange e Baêta.  

 

 

 

 

 

Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 
 

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

Número  163     –     19  de junho de 2005 
 
 

O out-door abaixo será visto no painel mais próximo da 
CPV, no cantinho do céu, por 14 dias comemorando o 

aniversário de ontem.   
 
 

 
 

 
Caminho da CPV = Relacionamentos. 
(Anotando o sermão para compartilhar no núcleo) 

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



PR. ELIAS MEDEIROS E FAMÍLIA  
Elias Medeiros é da Paraíba, casado com a Fokjelina (origem 
holandesa, filha do Pr. Francisco Leonardo). Trabalhou em Recife e 
em Viçosa foi Diretor Acadêmico do CEM. Agora ele trabalha como 
Diretor de uma grande Escola de Missões Internacional em Jackson 
Mississipi - EUA.  
Hoje ele está nos visitando com a família e vai pregar, gerando o 
assunto para aprofundamento e prática nos Núcleos. 
 

INTERNET NA SEMANA  
“Mudei a data aí no CEM para a última semana de setembro. Desta vez será apenas uma 
semana, mas devo aparecer na CPV no domingo, 25/09. No outro final de semana já estarei 
na Memorial, com o Pr. Marcos Paixão. Tenho acompanhado os bate-papos da galera aí na 
internet. Não tenho participado porque são apenas 20 minutos por dia que tenho aqui”.  
Abração, Cácio.  
----------------------------------------------------------------------------------- 

“Queridos irmãos. As últimas semanas para nós foram marcadas por 2 momentos extremos: 
O primeiro momento pela a alegria de recebermos o valor que necessitávamos para completar 
o que faltava para a renovação dos nossos vistos. O segundo momento foi o falecimento 
repentino do pai da Marcy. Podemos entender o que é abrir mão de nós mesmos pela causa do 
evangelho. Sentimos muito por estarmos tão longe da família nesse momento. Existem 
momentos como esses que pensamos em olhar para trás, ficamos entristecidos e muitas vezes 
abalados por causa das situações adversas em nossas vidas, mas o Espírito Santo é quem nos 
restaura e fortalece trazendo a certeza de que receberemos no final da nossa caminhada, o 
premio da soberana vocação de Deus. Agradecemos a todos os irmãos pelas orações e ofertas 
graciosamente enviadas, as quais permitem que estejamos engajados na obra para a qual 
fomos designados e que fazemos com o coração repleto de alegria. Emeric e Marcy.  
----------------------------------------------------------------------------------- 

“A mensagem de ontem teve grande edificação. Sou particularmente edificado quando a 
mensagem vem dentro de um "pacote" de VIDA, de um evangelho encarnado, letra viva, 
como ontem. Já confessei que tenho extrema dificuldade de seguir com proveito uma 
mensagem expositiva (longa e passeando pelos textos naquele português Almeidiano). O 
exemplo de ontem é muito positivo, pois VIDA transmitida pela Palavra é algo que 
transcende o vocabulário. É como o Djalma sugeriu: mais coração do que cérebro, sabendo 
que um não anula o outro”. A. Zuin. (2ª).  
 

DIÁCONOS ELEITOS PARA QUÊ?   
Como na igreja primitiva, eles querem servir. Desejam envolver as mulheres e adolescentes.  
Eles convocam os voluntários vocacionados.  
 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, gazofilácio e chaves: Edson Alves.  
 

A IMPORTÂCIA DO INFANTIL NA CPV 
Todo material está sendo preparado pela Priscila em apoio aos facilitadores nos 

Núcleos e na ED. Historicamente as crianças foram programadas para 
dar respostas Bíblicas às questões da vida. Na CPV, preocupamos 
para que elas assimilem o princípio Bíblico (não conhecimento 
intelectual), buscando o caráter de Jesus que motiva o 
comportamento e as reações práticas de servos obedientes.  
 

Dona ELIANE (Formada)  
Dia 25, Sábado, 19h00 na Igreja  
Assembléia de Deus da Rua Dr Brito. 
Toda a CPV está convidada pela EETAD 
para esta festa de formatura. Um culto 
de gratidão por tão grande vitória da 1ª 
turma do Curso de Teologia, da qual a 
Eliane Monteiro faz parte. É Bênção para 
o Corpo de Cristo, quando juntamos a 
formação (cérebro) com o coração 
(prática coerente). Parabéns Eliane.   
 

WILIAM 
Próximo domingo será o último final de 
semana do Pb. Wiliam em Viçosa.  
A família ainda ficará mais um pouco.  
Ele vai exercer seu ministério profissional 
na empresa chamada Infox em Aracajú e 
será enviado pela CPV, como missionário 
fazedor de tendas ou bi-ocupacional para 
apoiar os trabalhos de uma igreja, de 
preferência EM núcleos. Orar p/família.  
 

IGREJA DE JESUS 
A CPV é uma igreja de Jesus e sem 
dúvidas Ele é o cabeça da igreja.  
Os núcleos tem aprendido a vivenciar o 
evangelho numa comunidade de 
comunhão dos Santos.  
Defeitos? Sim. Mas eles tem sido 
modificados um a um, em respostas às 
orações. Núcleo é a experiência que flui 
do coração, em relacionamento maduro.    
 

MANDE SEU FILHO  
Todo sábado às 14 horas na CPV, o 
grupo de coreografia convida todas as 
crianças e adolescentes interessadas para 
os ensaios da cantata.  
 

ORAR 
Pelo Gilmar– (Salão e Apto p/alugar).  
Pelo Kalebe– (Negócios Clini-Car).  
Pela Lidiane– (Pedras nos rins).  
Pela D.Nenzinha– (Saúde– UTI Hospital).  
 

CEM, Reflexão missiológica  
De 11 a 15 de julho no CEM.  
Dr. Paul Kleiner - Missionário Suíço, 
atualmente servindo na África do Sul. Ex-
diretor do ISTEL em Lubango, Angola.  

ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS 
No dia 18-junho-2000 abrimos as  
portas do salão atual para cultos num 
ponto de pregação organizado pelos 
núcleos 1 e 2. Mais de 200 pessoas 
estavam numa recepção festiva no clube.  
O livro de presença deste dia está exposto 
com o Sr. Edson na entrada.  
A decisão de se organizar o Ponto foi 
tomada depois de muita oração, estudo e 
planejamento no acampamento num sítio 
em Ponte Nova, feito pelos 2 núcleos.  
 

PROJ. CALÇADA - Lu & Lu  
Lourdes e Lúcia são aplicadoras do  
Projeto na CPV. É um material rico e um 
método interessante para conhecer o 
discípulo de Jesus e mexer com a sua 
auto-estima. Serve para crianças acima  
de 6 anos e também para adultos. As 
entrevistas são feitas por uma 1,5 h na 
sexta ou sábado. Você pode marcar seu 
encontro.   
 

DISSE O OSMAR: 
“Autofagista é o núcleo ou a pessoa que 
acha que é crente, mas não ora pelos 
amigos. Não convida e nem fala de Jesus. 
Este, se auto-consumirá rapidamente  
como uma bactéria. Porque a vida da 
igreja está na evangelização dos amigos”.   
 

COMPUTADOR   
A biblioteca da CPV está precisando de um 
novo micro. O que temos não atende mais 
e nem vale a pena consertar. Se você tiver 
atualizando o seu computador, pense em 
doar o velho para a CPV.  
 

ADOLESCENTES  
Pra que serve e qual a sua visão de núcleo? 
Qual o seu compromisso? Quem pode falar de 
Jesus para adolescentes? Você sente prazer 
em trabalhar com, e por Jesus? Então, todo 
sábado 16h na casa da Tia Edna.   
 

RESPONSABILIDADE É PESSOAL  
Discipulado pessoal. Esta é a motivação 
básica dos relacionamentos. No núcleo 
aprendemos a conviver com o diferente, 
amando em honra o irmão com o foco na 
proclamação do evangelho. (Rm 12.10) 
 

DIREÇÃO DOS CULTOS 
Agora cada núcleo responde por um domingo na direção da liturgia. Hoje é o núcleo 2. Próximo será do 
núcleo 3, depois o 4, 5,  Adolescentes, etc. As orientações aos líderes estão com o Affonso Zuin e Osmar.  


