
 

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

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

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

HOJE – Cestas alimentos  
Coloque alimentos não perecíveis na cesta, para 

atender as necessidades dos nossos irmãos.  
 

A próxima oportunidade será no dia 14-agosto. Se você deseja 
fazer diferença comece doando. O dízimo ensina administrar 
com os limites e com a escassez que existe por causa do 
Pecado (queda do homem). Auxilia o reconhecimento da 
Justiça de Deus com gratidão por Jesus. Estamos formando o 
Fundo de Construção da nossa sede no terreno da violeira. O 
gasofilácio se mantém aberto todos os domingos para 
a sua dedicação e oferecimento a qualquer domingo. 
DÍZIMOS sempre no 2º DOMINGO.  
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  
  Hoje, dia 17 – Renata Cunha. 
  Quarta dia 20 – Joana Moraes. 
  Sexta, dia 22 – Lucas Oliveira. 
  Domingo, dia 24 – Paulo Leal. 
   

ESCALAS  
 

CULTO 

Direção Núcleo Ado 
Mensagem Geraldo Márcio 

Próximo domingo Osmar Ribeiro (Reve)  e N.1  
 

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) 

 

Neuza e Tatão.    
 
Próx. Domingo – Dilcimar e Galvin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   167 – 17-JULHO-2005 
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Caminho da CPV = Relacionamentos. 
(Anotando o sermão para compartilhar no núcleo) 

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

COMUNIDADE  
PRESBITERIANA DE 

VIÇOSA - CPV 

 
 



AGENDA JULHO: 
Luar de Oração com Santa Ceia – sexta, dia 29.  
Caminhada ecológica – domingo, dia 31. 
Reunião administrativa do Conselho dia 5-ago.  
 

COREOGRAFIA – ENSAIO – DOMINGO  
Todo domingo às 17 horas na CPV, o grupo de coreografia convida todas as 
crianças e adolescentes interessadas para os ensaios da cantata para 14-agosto. 
 

INTERNET NA SEMANA  
“Segunda (11) completamos 24 anos de casamento, Paulo 49 anos, � e 48 anos, fruto: Natália 
19 anos. Foram muitas lutas, muito aprendizado, muita renúncia, muita vontade de fazer o 
outro feliz. Nessa caminhada, por 12 anos fomos guardados pelo SENHOR, mesmo sem 
conhece-lo, e pensávamos que era nosso mérito e só nosso, o relacionamento que tínhamos. 
Em março de 1993 tivemos o privilégio de conhecer O DEUS VIVO, que chegou em nossa 
casa transformando a todos e neste mesmo ano pude dizer: eu e minha casa serviremos ao 
Senhor! De lá pra cá passamos de 3 para 4 em nosso lar: Paulo, � e, Natália, e Jesus, que tem 
nos ensinado muitas coisas! Lembro de algumas: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” 

24 anos, e pela graça de DEUS, bem vividos. O namoro e a vontade de estar juntos continuam 
parecidos com dezembro 1979, parecidos porque a paixão solidificou transformando em 
amor, apareceram muitas rugas, celulites, ranhetices, gordurites e muitas ites. Mas, não foram 
capazes de esfriar este namoro que começou em dezembro de 1979. GLÓRIA A DEUS! 
Um grande abraço”,  Paulo Santana e Lu.  (Amar a esposa é amar a si mesmo).  

“Agora posso recebe-los todos aqui. ENDEREÇO: Alameda A, 111, apto. 502, Jardins. No 
último domingo visitei a IP Sião na ED e no culto. Fui muito bem recebido. A adaptação no 
trabalho está indo bem. Amanhã e depois estarei em Salvador. Tenho hoje que comprar pelo 
menos um colchão p/ dormir. Ah! Toalha de banho, lençol, travesseiro, papel higiênico 
também. Muito obrigado pelas orações e torcida. Abraços”. Wiliam.  
 

CONSTRUÇÃO DA IGREJA – Formando o Fundo  
Sugerimos que você planeje em família a sua contribuição 
regular e mensal para o sustento da igreja e formação do 
fundo de construção. O Dízimo é educativo e gera bênçãos 
sem medida.  
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.  
 

DESCANSO QUALIFICADO. O que é isto?   
Deus descansou, mas não ficou paralisado. Ele parou e contemplou 
tudo que havia feito no sétimo dia. Qualificar o descanso no 
DOMINGO é avaliar a semana e sonhar programando uma nova 
semana com mais intimidade e relacionamento com o Criador. Uma 
parada estratégica para melhorar as motivações, cultuar com os 
irmãos, discipular o filho, o amigo, conviver no núcleo, tomar café, ir 
no clube, aumentar a maturidade e o serviço para o Reino.  

EM VIAGEM  
Paulo Leal – SP.  
Lígia Dergam – SP.  
Paulo Santana – Vitória.  
Osmar – Londrina a serviço do CEM.  
 

CAMINHANDO e ANDANDO  
Em duplas, uma vez por semana, na 
QUINTA das 18h45 às 20h00 na Rua 
principal do Inconfidência, a partir do 
posto tip-top. Participe.  
Dia 31 de julho. 
Andando em grupo de geração 
integrada, bimestralmente no 
último domingo, pela manhã nos 
meses ímpares, na caminhada 
ecológica pela violeira e zig-zag.  

 

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

 

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.  
 

KÉZIA EM VIÇOSA 
O Beto viajou para treinamento 
pela Nestlé e pra não ficar 
sozinha, ela veio passar 2 
semanas com a família.  
 

Aprendendo a fazer,   
poucas coisas bem feitas, bem 
aprendidas, bem ensinadas e 
bem vividas.  
O núcleo fortalece os princípios 
Bíblicos numa Teologia prática e 
contemporânea. É assim que 
queremos trabalhar na CPV com 
crianças e adultos.  

CONTANDO AS BENÇÃOS 
Rosely foi contratada pelo 
SENAR em Viçosa. Começou a 
trabalhar sexta feira. Vamos 
agradecer esta benção para a 
família. Deus provê e capacita.  
 

IGREJA EM CASA - NÚCLEO 
O N.4 recebeu uma necessidade 
de uma família. Moveram-se, 
envolveram amigos e deram total 
assistência nesta questão social e 
de moradia. Parabéns. Isto é 
igreja do Senhor Jesus. Este é o 
valor do núcleo para o Reino.   
 

FILMES E LIVROS  
Temos por doação da IPB, o anuário 
de 2005, com a relação de todos os 
pastores e igrejas do Brasil. Vários 
livros e fitas novas estão cadastrados 
na biblioteca.  
 

AMIGO DOS ZUINS E DOS 
VASVARYS NA ESCÓCIA. 
Callum, é presbítero da IP e 
membro do Conselho de Bio-Ética 
do Reino Unido. Veio visitar os 
amigos. Assistiu o filme Lutero 
com os Homens da Promessa na 
casa do Baeta, deu palestra na 
UFV e debateu com muita 
autoridade e propriedade sobre 
eutanásia, clonagem e 
transgênicos na reflexão 
missiológica do CEM.  
Ele trouxe da Escócia os 
chocolates enviados pela Marcy e 
Emeric que foram distribuídos 
domingo passado no Culto.  

 

ESTATÍSTICA DE JUNHO (Sr. Edson)  
 

Presenças Dia 5  Dia 12 Dia 19 Dia 26 
Adultos 68 71 105 76 
Crianças 23 21 22 25 
Total 91 92 127 101 

 


