
 

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

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

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

AGENDA  
1. A Mini-Vigília em luar de Oração com Santa Ceia,  
será na SEXTA dia 29, a partir das 20 horas, no 
QUIOSQUE, com  fogueira e chimarrão.  
 

2. Caminhada ecológica de Geração integrada, será no  
domingo, dia 31, saindo do quiosque às 8h30 da 
manhã. Crianças e adultos, vamos curtir a natureza.  
 

3. Ao retornar para mais um semestre de Núcleo, 
pense em discipular o amigo mais próximo. Jesus quer 
transformação de vidas, não religiosidade. Tome café 
da manhã nos domingos no seu núcleo, levando um 
amigo para influenciá-lo sobre Jesus.  
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  
  Hoje, dia 24 – Paulo Leal, Pr.  
  Sábado dia 30 – Daison – Casamento Daison e Tia Maria.  

    – Leonídio Assis.  
   

ESCALAS  
 

CULTO 

Direção Núcleo 1 – (Sarah Alves) 
Mensagem Osmar Ribeiro 

Próximo domingo João Maria e  N.2  
 

Infantil - ED  

até 12 anos 
 

 

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

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Dilcimar e Galvin.    
 
Próx. Domingo – Eunice e Renata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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   168 – 24-Julho-2005 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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__________________________________________________  
 
 

COMUNIDADE  
PRESBITERIANA DE 
VIÇOSA - CPV 
 

 



CEROL É BRINQUEDO PERIGOSO  
Somente Este ano, 41 motociclistas foram atendidos em Pronto 
Socorro de BH, vítimas da linha de papagaio que usa mistura de cola 
com pó de vidro (E.Minas 19.7.05 pg 22).  O quiosque da CPV foi 
invadido por causa do cerol nas linhas de papagaio. Eles quebraram 
todas as lâmpadas, inclusive os receptáculos para fazer cerol com o 
pó de vidro das lâmpadas. O sô Edson, Sérgio e Paulo, estão 
consertando para o Luar com Santa Ceia, na sexta, dia 29.  
 

DOMINGO 17 horas – Dê uma força pro seu Pai  
No terraço. Domingo às 17 horas, o grupo de coreografia convida todas as 
crianças e adolescentes interessadas nos ensaios da cantata para 14-agosto.  
 

INTERNET NA SEMANA  
“Graça e Paz hermanos. Estamos em plenas férias escolares. Estamos bem. A Nicole esta 
melhorando. Essa semana passada ela fez uma exame bem chato, que colocava tipo uma 
sonda na uretra pra examinar por dentro da bexiga dela. Foi constatado que ela tem a bexiga 
em forma de pêra. A Anne tem estado a cada dia mais feliz e faladora. As duas estão se 
tornando ótimas amigas da bagunça. Dia 20 estarei fazendo uma vasectomia (coisa de rotina 
rs..) Espero as  orações dos irmãos. Nossa decisão foi em função da Cláudia não estar mais se 
adaptando a anticoncepcionais e também eles provocam aumento das varizes. A Claudia 
também tem novidades pra contar a vocês. Gostaria ainda, antes de despedir de agradecer 
pelas ofertas, pelas orações, e solicitar aos irmãos que possam orar em especial por um 
pedido: Recebi um convite de ir na África em Novembro para ficar um mês, pois vão ocorrer 
os jogos Franco-Africanos, de lingua francesa. Peço que os irmãos estejam orando para que 
Deus dirija tudo. Esperamos vê-los em breve (realmente este é o desejo de nosso coração)”. 
Wagner, Claudia, Nicole e Anne.  
------------------- 

“Olá gente querida da CPV! É isso aí... finalmente estamos em casa. Chegamos hoje e ainda 
falta colocar algumas coisinhas no lugar, mas já dá sim pra servir um café. Sim, estamos 
encostadinhos na Oitava, Ouro Minas e Minas Shopping... fácil de chegar aqui. Então, vindo 
a BH, ficaremos felizes em receber um visita. Agora estamos também com internet em casa e 
assim poderemos manter contato com frequência. A Elis está super bem, já com 17 semanas 
de gestação. Rua Dulce Maria, 117 – B. Ipiranga - Tel.: (31) 3425-2752 .” Cácio e Elis – BH.  
---------------------------------  
“Cara, vc vê! A polícia de Londres hoje atirou (isso raramente acontece, a polícia é 
desarmada) num suspeito de homem-bomba. Se o cara é inocente, tá errado. Se o cara não é 
inocente e vc não mata, apenas atira na perna, ele pode detonar a bomba e partir sorridente 
pro encontro com as 72 virgens no céu. Cara, só o cristianismo puro, sem religião, pode dar 
jeito nesse mundo. Não serei eu, vc, Cem, Cão e Jafé, CPV, IPB, Universal, Evangélicos, 
nem mulçumano, nem ateu, nem Hebreu, nem fome 0, nem americano, nem rainha, e nem 
bosta nenhuma. 'Religião' é mecanismo criado por nós pra disfarçar nossos próprios 
interesses. Deus tenha misericórdia de mim e de nós”. Kléos – Inglaterra.  
 

ADMINISTRAR É DOAR  
A próxima oportunidade será no dia 14-agosto – 2º domingo. 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. 1º Dom – Missões.   
O gasofilácio se mantém aberto todos os domingos para a sua dedicação e 
oferecimento a qualquer domingo. DÍZIMOS sempre no 2º  Dom.  
  

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  
Amanha começa este curso para 
assessorar a família. Casal ou cônjuge 
interessado. Vale a pena.  
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.  
 

FAZER BEM FEITO  
Estamos aprendendo a fazer 
poucas coisas bem aprendidas, 
bem repetidas, bem praticadas 
e bem transmitidas.  
Desejamos fortalecer princípios 
Bíblicos numa Teologia prática 
e contemporânea. É assim que 
queremos envolver as crianças 
e adultos com compromisso.  
 

AMIGO DOS ZUINS E DOS 
VASVARYS DA 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. Ele 
trouxe da Escócia os chocolates 
enviados pela Marcy e Emeric e 
os CDs com músicas que foram 
distribuídos no domingo dia 10.  

CONTANDO AS BENÇÃOS 
Lidiane está trabalhando na fábrica 
de biscoitos.  
Rosely foi contratada pelo SENAR 
em Viçosa.  
Gilmar resolveu reformar o salão e 
não mudar de local.  
Sílvio já está dirigindo de novo 
depois do perigoso acidente.  
Tekinho abriu seu escritório para 
prestar serviços de contabilidade. 
Também faz parte da Comissão 
Finanças da Agencia Interserve.  
Lúcia e Ana Lídia doam grande 
parte do seu talento para a igreja 
construir a sede na violeira.  
Bill passando as férias com os pais, 
falando no n.1, se mostrou 
entusiasmado com o curso na PUC 
em Porto Alegre, para ser piloto 
comercial de aviões.   
Wiliam conseguiu alugar um ótimo 
ap em Aracaju e a Jussara deverá ir 
com o Hugo e Túlio.  
Fio de Prata vendeu o terreno de 22 
ha no Vale do Sol, restituindo o 
capital investido aos 13 sócios, onde 
seria construído há 10 anos, um 
acampamento para as igrejas 
evangélicas.   
CEM terminou o melhor semestre 
dos seus 21 anos em número de 
alunos e condição financeira.  
 

FILMES E LIVROS  
Neste mês é com a Soninha. 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.  
 

ORAR  
Osmar que perdeu seu irmão de câncer. 
Ele era pastor no Rio.  
Cida e Ademir, por um parente muito 
doente em BH.  
 
CULTO das 18h15 às 19h45, com 
ED para as crianças até 12 anos.  

 

 


