
 

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

 1 Edna e Edgard* 
Segunda-18h40 5 Lourdes e Paulo 
Terça-18h30 3 Recesso até dia 19 
Sábado-16h Ado (13-16anos) Tia Edna *  

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

 

DÍZIMOS PRÓXIMO DOMINGO, DIA 10 
Ore antes e programe com a família. Pegue seu 
envelope e reconsagre sua vida nesta área.  
Ajude a formar o nosso Fundo de Construção 
da nossa sede no terreno da violeira.  
 

JULHO: 
Cestas alimentos – no 3º domingo, dia 17. 

Luar de Oração com Santa Ceia – sexta, dia 29.  
Caminhada ecológica (Geração Integrada) – domingo, dia 31.  
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  
Terça, dia 5 – Victória Gilbert. 
Quarta dia 6 – Casamento Affonso e Débora. 
Quinta, dia 7 – Cláudia Albiol Garcia. 
Sexta, dia 8 – Casamento Jorge e Lígia. 
Sábado, dia 9 – Túlio Alves. 
Domingo, dia 10 – Leila Guimarães. 
   

ESCALAS – Hoje: Missões   
 

CULTO 
Direção Núcleo 4 

Mensagem Rebusca - Eunice 
Próximo domingo Pr Paulo Leal e N.5 (Dízimos)  

 

Infantil  

até 12 anos - ED 
 

 

ED até 12 a. em escala entre os facilitadores.  
 
Próx. domingo: ED em escala (Julho no terraço).  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Terezinha e Osmar.   
 
Próx. Domingo – D. Lydia e Ubiracy.   

 

 

 

 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

Rua Jequeri, 215 – João Braz – Viçosa-MG.  
 Telefone: 3885-2139  (2º, 4º e 6º - 13 às 17 horas).  

 

Número  165     –     03  de julho de 2005 
 

ESTRUTURA DE JETRO (Sogro de Moisés): 
Ex 18. 21- ”Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, 
homens de verdade, que aborreçam a avareza; põe-nos sobre eles por 
chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinqüenta e chefes de dez”.  

Treinar líderes neste perfil, com envolvimento evangelístico e missionário é o desafio 
da CPV, que segue esta orientação de Jetro sogro de Moisés, e que funcionou muito 
bem conforme a história do Êxodo. Hoje podemos chamar os núcleos de G5.  
 As questões administrativas e legais da igreja são tratadas pelo Conselho, 
formado pelos Presbíteros, sob a presidência do Pastor e supervisão do Presbitério. 
 Os Diáconos respondem pelo material, funcionamento físico, ordem e 
assistência aos membros e congregados.  
 O acompanhamento de vida, evangelismo, discipulado e o mentoreamento 
em geral, são da responsabilidade do Líder de núcleo. O Líder tem o apoio do 
Supervisor (Presbítero ou Diácono) e do Pastor. E o Pastor de outro Pastor.  

Aceitando a sugestão de Jetro, temos na CPV: 
    Até 10 pessoas para 1 líder (num núcleo em casa - 5 a 10 pessoas). 
   50 pessoas para 1 supervisor (atendendo até 5 líderes). 
   100 pessoas para 1 pastor bi-ocupacional (com 2 supervisores). 
    Até 1000 pessoas para 1 pastor integral (até 10 pastores bi-ocupacionais). 
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



AINDA - BEBÊ PRECISANDO DE AJUDA 
Precisa-se de roupas e utensílios para recém-nascido. Quem puder doar favor entrar 

em contato com a Cida. 3892-8657 - 3891-3149. Muito obrigada. 
 

DÊ ATENÇÃO AO SEU FILHO pelas COISAS DO REINO 
Todo sábado às 14 horas na CPV, o grupo de coreografia convida todas as 
crianças e adolescentes interessadas para os ensaios da cantata. 
 

INTERNET NA SEMANA  
“Pessoal, Estamos enviando a foto do nosso encontro com o Kléos e familia aqui em 

Edinburgo. Eles vieram para um passeio junto com os pais, o irmão com a esposa, a sogra e 

cunhada,  passaram em nossa casa para nos visitar e nos trouxeram um monte de sacolas de 

compras. Foi um encontro muito legal e interessante por se tratar de um encontro de 2 

famílias de missionários da CPV em um lugar tão distante. Em breve veremos a camiseta 

abóbora espalhada por todos os cantos da terra. Beijos em todos”. Emeric e Marcy 
----------------------------------------------------------- 

“Abraços amados, Não esqueça de agradecer de púlpito a igrejas pelas ofertas. Tem nos 

ajudado um montão. Amanhã escrevo pra cpv-lista falando das graças recebidas e dos 

pedidos e dos problemas enfrentados por nós”. Wagner.  
--------------------------------------- 

“Queridos irmãos aprecio muito cada um de vocês e as tenho comigo em minhas orações e no 

meu coração. A nossa Salvação está em Cristo Jesus que nos salvou e se eu achar que eu não 

estou salva, estarei negando tudo que Ele fez por mim e estarei negando a sua morte na cruz. 

Eu não posso ficar com um pé cá e outro lá, era isso que estava acontecendo comigo, o Miro 

abriu uma missão Ortodoxa na cidade e eu estava em cima do muro, isso não dá certo. O meu 

amor pelo Miro é bem maior do que qualquer religião e o meu amor acima de tudo por Jesus 

com certeza não mudará por causa disso, sem dúvida nenhuma. Ele é o único que é digno de 

louvor, que todo joelho se dobre e O adore, não há outro Senhor além Dele e com certeza é e 

continuará sendo o único Senhor da minha vida e me conduzirá pelo melhor caminho”. 

A minha relação com vocês não mudará por causa disso, eu gosto muito de vocês. Gosto 

muito de cada um da CPV e oro sempre por cada membro que aí deixei e pelos novatos que já 

chegaram e que com certeza chegarão. Gostaria de continuar recebendo os boletins virtuais da 

CPV. Conto com as orações. Um grande abraço. Luse Kropidlowiski.  
 

FUNDO PARA A CONSTRUÇÃO DA IGREJA  
A Ana Lídia está fabricando cachecol de lã para ser doado para o fundo de 
construção da igreja. Ela acha que devemos mudar para a sede nova no 
terreno dentro de um ano. Quem quiser comprar é só encomendar o modelo 
e a cor desejada. Estes dotes vieram do seu pai, Sô Antônio. Outras 
iniciativas serão bem-vindas ao Fundo.  
 

ORAÇÃO MUDA CIRCUNSTÂNCIAS 
Você crê nisto? Você tem orado pelos líderes e futuros líderes de núcleos? 
Como você tem orado pelo seu oikós?  
 

Na Biblioteca tem por doação da IPB, o anuário de 2005 com a relação de 
todos os pastores e igrejas do Brasil. Ore pelas pessoas que estão neste ministério 
organizador da Biblioteca da CPV. Conheça e leia os livros.  
 

MINISTÉRIO INFANTIL ATÉ 12 ANOS (3 x o mesmo princípio) 
1. Escola Dominical com o facilitador; 
2. Em casa, de forma lúdica com os pais (Culto doméstico); 
3. No núcleo, de forma prática sob orientação de um pai. 
ORE pelas pessoas que servem diretamente neste ministério.   
Ana Paula, Débora, Lígia, Lourdes, Marília, Eunice, Márcia, Priscila e Edna.  

CAMINHANDO-ANDANDO  
Caminhando em duplas, uma vez por 
semana, na QUINTA das 18h45 às 
20h00 na Rua principal do bairro  
Inconfidência, a partir do posto tip-top. 
Participe. É bom para sua saúde.   
Andando em grupo de geração 
integrada, bimestralmente no último 
domingo de manhã dos meses ímpares, 
na caminhada ecológica pela Violeira e 
Zig-Zag. Dia 31 de julho. 
 
 

ORAR 
Pela Eva– (Dor na coluna). 
Pelo Emeric– (Renovação do Visto). 
Pela Elisângela – (Gravidez).  
Pela Ana Lídia– (Doutoramento). 
Pelo Wiliam– (Mudança Aracaju). 
Pelo Chiquinho– (Transporte escolar). 
Pelo Lúcio-Rosely– (Emprego).  
Pela Terezinha/Osmar – (Cirurgia da 
Filha Suzana em BH).  
 

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 Angola.  

*Psicologia da família  
De 25 a 29 de julho no CEM.  
Desconto especial para a CPV.  
 

Líderes são apenas SERVOS.  
É aquele que serve o outro.   
A Dona Angélica não tem vergonha de 
revelar sua fé e falar de Jesus. O que 
Jesus fez na sua vida, ela deseja aos 
amigos e os leva no núcleo 3. Leva para 
o culto na igreja e o Espírito Santo vai 
convencendo os amigos pelo convite de 
Jesus, para abrir a porta do coração. 
Este exemplo ainda vai contaminar 
todos os participantes fiéis e 
sinceros da igreja nos núcleos. 
Nosso desejo é que todos passem da 
maturidade ao serviço.  
O serviço é levar Jesus às pessoas que 
amamos. Visão e exemplo não se 
delegam a ninguém para fazer por nós.  
O crente fiel em Jesus é Sacerdote do 
mundo e vai onde Deus mandar.  

PROFISSÃO, MINISTÉRIO 
Aqui ou em Chapadão do Céu, na Escócia, 
ou Inglaterra, no Amazonas ou Aracaju, a 
igreja local é a responsável por missões.  
Sua profissão é o seu ministério. Seu 
trabalho secular é para falar de Jesus com 
o seu exemplo. O discípulo fiel não separa 
o Domingo dos outros 6 dias.  
Tanto as mulheres, como homens, crianças 
e pastores são ungidos para falar de Jesus.  
O alvo da CPV é o de transformar 
cada pessoa num verdadeiro e 
frutífero discípulo de Jesus, pelo 
relacionamento e amizade. Não existe 
saída. Para a Vida Eterna é só com Jesus.  
 

AUTO-ESTIMA - Lu & Lu  
Lourdes e Lúcia são aplicadoras do  
Projeto Calçada 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 no Telefone 3892-7746. 
 

FILME LUTERO  
Homens da Promessa irão assistir o filme 
nesta SEXTA dia 8 na casa do Baêta. 
 

QUEDA e PECADO 
Todos caíram. O índio não é 
completamente inocente, puro, e Deus 
não vai trata-lo de modo especial, 
como acham alguns. Missões para os 
índios é responsabilidade da igreja 
local. O Cácio e Elisângela seguirão 
para o Amazonas em breve.  
Igreja sem visão e envolvimento 
missionário local e longe está fadada a 
ser campo missionário.  
Até que ponto nossos filhos estão 
sendo incentivados e desafiados para 
um envolvimento missionário?  
 

De 12 a 16 anos  
Quem é melhor para falar de Jesus ao 
amigo adolescente? 
Pra que serve e qual a sua visão de 
núcleo? Sábado 16h na casa da Tia Edna.   

 


