
 

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

 1 Recesso 
Segunda-18h40 5 Jussara  
Terça-18h30 3 Recesso 
Sábado-16h Ado (13-16anos) Tia Edna *  

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

DÍZIMOS HOJE – 2º DOMINGO 
Se você deseja fazer diferença e ser fiel comece doando. O 
dízimo ensina administrar com limites e auxilia a reconhecer a 
Justiça de Deus com gratidão por Jesus. Experimente.    
Ajude a formar o Fundo de Construção da nossa sede 
no terreno da violeira. O gasofilácio estará aberto 
todos os domingos.   
 

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)  
  
Hoje, dia 10 – Leila Guimarães. 
Segunda dia 11 – Casamento Paulo e Lourdes. 
Quinta, dia 14 – Cácio Silva. 
Sexta, dia 15 – Casamento Osmar e Terezinha. 
Domingo, dia 17 – Renata Cunha. 
   

ESCALAS  
 

CULTO 
Direção Núcleo 5 

Mensagem Pr. Paulo Leal 
Próximo domingo Geraldo Márcio e N. Ado  

 

Infantil - ED  

até 12 anos 
 

 

ED até 12a. em escala entre os facilitadores.  
 
ED em Julho no terraço, será no horário do culto.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

D. Lydia e Ubiracy.   
 
Próx. Domingo – Neuza e Tatão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  
 

BOLETIM   166 – 10-JULHO-2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Responda:Responda:Responda:Responda:        
1.1.1.1.Quantas horas semanais você está disposto Quantas horas semanais você está disposto Quantas horas semanais você está disposto Quantas horas semanais você está disposto 

a gastar com o seu Núcleo?a gastar com o seu Núcleo?a gastar com o seu Núcleo?a gastar com o seu Núcleo?    (visitas, discipulado...)(visitas, discipulado...)(visitas, discipulado...)(visitas, discipulado...)        
2. 2. 2. 2. Como você tem usado o domingo pela manhã Como você tem usado o domingo pela manhã Como você tem usado o domingo pela manhã Como você tem usado o domingo pela manhã 

com a sua família e Oikós?com a sua família e Oikós?com a sua família e Oikós?com a sua família e Oikós?    ((((clube, clube, clube, clube, caminhada, café...)caminhada, café...)caminhada, café...)caminhada, café...)        
3. 3. 3. 3. Você crê que Você crê que Você crê que Você crê que a a a a sua vida irá sua vida irá sua vida irá sua vida irá mudar quando mudar quando mudar quando mudar quando 

você deixarvocê deixarvocê deixarvocê deixar    o “o “o “o “SenhorSenhorSenhorSenhor” guiar e dirigir o ” guiar e dirigir o ” guiar e dirigir o ” guiar e dirigir o 

seu barco, como Ele quseu barco, como Ele quseu barco, como Ele quseu barco, como Ele querererer? ? ? ?     
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

COMUNIDADE  
PRESBITERIANA DE 
VIÇOSA - CPV 
 

 



 

ESTRUTURA DE JETROESTRUTURA DE JETROESTRUTURA DE JETROESTRUTURA DE JETRO (Sogro de Moisés)    
LEIA 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”.  

Aceitando a sugestão de Jetro, temos na CPV: 
10 pessoas – Líder do Núcleo (em casa – 5 a 10 pessoas). 
50 pessoas – Supervisor (Presbítero ou Diácono com 5 líderes). 
100 pessoas – Pr. Auxiliar-Bi-ocupacional  (1 congregação, com 2 supervisores). 
1000 pessoas – Pastor Geral (até 10 congregações, interligadas e supervisionadas). 
 

ROUPAS PARA UM BEBÊ 
Precisa-se de roupas e utensílios para recém-nascido. Quem puder doar favor entrar 

em contato com a Cida (Ademir). 3892-8657 – 3891-3149. Muito obrigada. 
 

COISAS DO REINO QUE EDIFICAM  
Todo sábado às 14 horas na CPV, o grupo de coreografia convida todas as 
crianças e adolescentes interessadas para os ensaios da cantata para agosto. 
 

INTERNET NA SEMANA  
“Nos ficamos muito felizes em receber as cartinhas das crianças da CPV. Mas por favor, comece 

pelas crianças e diga a todas que nós as amamos muito e estamos com muitas saudades”. Emeric. 
“Eu tive ajuda de uma escocesa, da igreja, que me ajudou a preparar minha contestação, para 

conseguirmos o visto. Ficou muito boa a carta. Agora temos que esperar e orar. O amigo do 

Affonso e Débora Zuin, Callum, está indo hoje pra Viçosa, estaremos levando ele ao 

aeroporto. Estamos mandando chocolates para ser distribuído no culto. Uma simples 

lembrança. Abraços a toda a Igreja, Marcy e Emeric– Escócia.  
------------------------------ ---------------------- 

Caraca, galera!!! Sobre o culto de domingo passado: Agora é hora de colher os frutos das 

Orações. Valeu � itã, Valeu Marina, Valeu todo mundo que faz parte dessa igreja cheia de 

defeitos, mas que quer deixar ser aperfeiçoada no Senhor. Wagner – Chapadão do céu.  
 

CONSTRUÇÃO DA IGREJA – Formando o Fundo  
A Lúcia está doando 30% dos cortes de cabelo para evangélicos e mais 10% 
dos serviços de massagens.  
A Ana Lídia está fabricando cachecol de lã para ser doado para o fundo de 
construção da igreja.  
Outras iniciativas, serão bem-vindas ao fundo.  
Temos mais de R$ 20.000,00 para o fundo. 
 

Aprendendo a descansar de fato.  
Dia do Senhor significa descanso. Para os NÃO judaizantes e 
legalistas, o Domingo serve para recuperação das energias com 
adoração e louvor ao Senhor. É para curtir a família e o discipulado 
de um amigo no domingo de manhã, tomar café da manhã com o 
seu núcleo, juntar panela e ainda adorar juntos no culto das 18h15 
às 19h45, sentindo o que Deus quer fazer e está fazendo no Corpo 
de Cristo. Não significa ficar parado, olhando o tempo passar. O 
mundo interior da pessoa precisa ser revitalizado. O descanso serve 
para avaliar o passado e sonhar com o futuro.  

O QUE É AVAREZA?  
O Dicionário diz que é o apego 
demasiado e sórdido ao dinheiro. 
Mesquinhez, sovinice e ciúme. 
 

FILHO da Dona JOANA  
O Edival da IP Caruaru-PE, está de 
licença para tratamento de saúde, 
passando uns dias em Viçosa. 
Divorciado com 1 filho adotivo acabou 
conquistando o coração da Eunice.  
 

EM VIAGEM  
Visitando parentes e amigos: 
Almir e Beatriz para S.Catarina.  
Galvin e Dilcimar, Mato G do Sul. 
Edna e Edgard em T. Otoni-MG.   
 

CARTEIRA DE MOTORISTA 
Roberto foi aprovado no exame e 
obteve sua carteira “D”. Parabéns.   
 

CAMINHANDO e ANDANDO  
Caminhando em duplas, uma vez por 
semana, na QUINTA das 18h45 às 20h00 
na Rua principal do Inconfidência, a 
partir do posto tip-top. Participe.  
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 
Terezinha/Osmar–(Agradecem cirurgia da 
Filha Suzana).  
Stanley e Cynthia–(Agradecem a Bolsa de 
pesquisa que receberam nesta semana).  
Pelo Sílvio– (recuperação do acidente) 
Pela Eva– (Dor na coluna). 
Pelo Chiquinho– (Transporte escolar). 
CEM 
*Psicologia da família  
De 25 a 29 de julho no CEM.  
Desconto especial para a CPV.  
*Reflexão missiológica  
De 11 a 15 de julho no CEM.  
Dr. Paul Kleiner - Missionário Suíço, 
Ex-diretor do ISTEL em Lubango, Angola. 

 

De 12 a 16 anos  
Quem pode falar de Jesus para adolescentes? 
Pra que serve e qual a sua visão de núcleo? 
Sábado 16h na casa da Tia Edna.   

PROJ. CALÇADA - Lu & Lu  
Lourdes e Lúcia são aplicadoras do  
Projeto na CPV. É um material rico e um 
método interessante trabalhar sua auto-
estima. Serve para pessoas de 6 a 80 
anos. As entrevistas são feitas por uma 
1,5h na sexta ou sábado. Você pode 
marcar seu encontro no Telefone 3892-
7746 ou 3891-7915. 
 

DE FOZ DO IGUACÚ-PR   
Havia cerca de 120 participantes, de 

13 países, representando igrejas que 
vivenciam o modelo de núcleos. 

Havia muita riqueza e diversidade do 

corpo de Cristo e da família 

internacional de Deus. A maioria dos 

representantes era de brasileiros (com 

16 Estados), e muitos mineiros, 

sendo uns 8 de BH (8ª IP, Batista 

Central, da Graça e Redenção).  
Alguns pontos relevantes, Pr. Christian:  
“Pessoas não espirituais não devem 

ocupar posições espirituais.  

O pressuposto é que todos são 

sacerdotes–(contra pastorcentrismo).  

Uma questão interessante foi o 

reconhecimento de que grande 

número de células (núcleos) no 

mundo são lideradas por mulheres.  

A antiga concepção de plantar um 

ponto de pregação, depois uma 

congregação, tem sido substituída 

pelo conceito de transplantar igrejas: 

quando uma igreja atinge um número 

definido pela liderança, organiza-se 

os núcleos de uma região, com seus 

líderes e os irmãos que ali vivem, e 

implanta-se uma nova igreja.  

É preciso reconhecer a soberba de 
achar nossa igreja muitíssimo boa. 

Tem muita gente servindo e agindo 

eficazmente em prol do Reino.  

A perspectiva não é para o 
crescimento da igreja em si, mas pela 

salvação das pessoas”.  
 


