
 

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

 1 Dilcimar e Galvin *  
Segunda-18h40 5 Lourdes e Paulo  
Terça-18h30 3 Marlene  
Sábado-16h Ado (13-16anos) Tia Edna *  

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

Finanças do mês de junho: 
Causas locais (alugueis e outros)................ 1.270,72 – 41% 
Missões e evangelismo..............................  1.066,58 – 35% 
Pessoal (pastor e estagiária)......................     417,60 – 14%  
Administração (luz, telefone, faxinas e taxas).....     258,38 – 8% 
Gastos no terreno quiosque.......................      55,58 – 2%  
Total de Junho..........................................  3.068,86 – 100%  
 

PREPARAR COM ORAÇÃO 
Ofertas para missões - Próximo domingo dia 7.  
Dia 14 – 2º domingo – Dízimos.  
 
 
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  
  Quinta dia 4  – Casamento Galvin e Dilcimar.  
  Sexta dia 5 – Tiago Ribeiro.  
  Sábado dia 7 – Larissa Borém.  
   

ESCALAS  
 

CULTO 

Direção Núcleo 2 
Mensagem João Maria (Obreiro IPV-Coimbra) 

Próximo domingo CEM – Tonica  e N.3  
 

Infantil - ED  

até 12 anos 
 

 

ED até 12a. com os facilitadores.  
 
ED no último andar, no horário do culto.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Eunice e Renata.    
 
Próx. Domingo – Márcia e Tekinho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   169 – 31-Julho-2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Louvai com [.] e dançasLouvai com [.] e dançasLouvai com [.] e dançasLouvai com [.] e danças    ––––    Sl 150Sl 150Sl 150Sl 150    Todos os interessados em batuques, cordas, teclasTodos os interessados em batuques, cordas, teclasTodos os interessados em batuques, cordas, teclasTodos os interessados em batuques, cordas, teclas, adoração , adoração , adoração , adoração comunitária, liturgia, ministração do louvor estão convidados comunitária, liturgia, ministração do louvor estão convidados comunitária, liturgia, ministração do louvor estão convidados comunitária, liturgia, ministração do louvor estão convidados pelo Zuinpelo Zuinpelo Zuinpelo Zuin    para os encontros de domingos às 17 horas no salão. para os encontros de domingos às 17 horas no salão. para os encontros de domingos às 17 horas no salão. para os encontros de domingos às 17 horas no salão. Crianças,Crianças,Crianças,Crianças,    adolescentes e adultos, todos são bemadolescentes e adultos, todos são bemadolescentes e adultos, todos são bemadolescentes e adultos, todos são bem----vindos. vindos. vindos. vindos.     
Núcleos Núcleos Núcleos Núcleos voltam ao voltam ao voltam ao voltam ao normanormanormanormallll        1. Teremos 21 semanas regulares para Teremos 21 semanas regulares para Teremos 21 semanas regulares para Teremos 21 semanas regulares para os os os os encontros dos núcleos encontros dos núcleos encontros dos núcleos encontros dos núcleos até o Natal. até o Natal. até o Natal. até o Natal.     2. Vamos procurar fazer mais um encontro por mês em cada Vamos procurar fazer mais um encontro por mês em cada Vamos procurar fazer mais um encontro por mês em cada Vamos procurar fazer mais um encontro por mês em cada núcleonúcleonúcleonúcleo? Ter um ? Ter um ? Ter um ? Ter um café, lanche, caminhada, filmecafé, lanche, caminhada, filmecafé, lanche, caminhada, filmecafé, lanche, caminhada, filmessss    e e e e batebatebatebate----papopapopapopapossss, , , , como porta de entrada para novos amigoscomo porta de entrada para novos amigoscomo porta de entrada para novos amigoscomo porta de entrada para novos amigos????        3. Vamos promover um encontro Vamos promover um encontro Vamos promover um encontro Vamos promover um encontro mensal mensal mensal mensal do do do do núcleo núcleo núcleo núcleo básico de básico de básico de básico de líderes e oficiais líderes e oficiais líderes e oficiais líderes e oficiais e cônjugese cônjugese cônjugese cônjuges, para compartilhamento, , para compartilhamento, , para compartilhamento, , para compartilhamento, fortalecimento da visão e treinamentofortalecimento da visão e treinamentofortalecimento da visão e treinamentofortalecimento da visão e treinamento????        

 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

COMUNIDADE  

PRESBITERIANA DE 

VIÇOSA - CPV 

 
 



AGENDA AGOSTO  
Dia 12, encontro dos Homens da Promessa.  
 

Breve, encontro das mulheres conversando e orando pelos filhos.  
 

Dia 26, encontro mensal do grupo de líderes de núcleos, na sede da 
Funarbe, para compartilhamento.  
 

Breve, filme para casais e casados. Coord. do Stanley e Cínthya.  
 

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

INTERNET NA SEMANA  
“Quanto à bossa nova, tive que dar risadas..:)eehehe. Recebemos a resposta do tribunal sobre 

o nosso visto: nem julgaram! Enviaram de volta dizendo: você não tem direito ao apelo. Bom, 

pela lei temos de retornar ao Brasil, toda a família, para retirar o entry clearancy que não 

temos. Procurei a Escola de Inglês. Ela ligou para o Home Office e eles disseram para pedir 

pela resposta da minha carta, que ainda não responderam. Minha carta pede ao Oficial que 

reconsidere a decisão dele. Se ele responder negativamente, teremos de retornar... Outra 

sugestão foi: Procurar um político que ajuda estudantes na renovação do visto e tem 

problemas como o nosso (erraram deste o inicio), ele ajuda de graça. Tendo em vista que um 

advogado especialista em imigração é muito caro. Se tivéssemos dinheiro para as passagens, 

iríamos todos ao Brasil e pegaríamos o visto de novo. Então, tentaremos de todas as maneiras 

solucionar este problema. Continuem orando. Callum chegou aqui, mas uma das suas malas 

ele perdeu... Hoje é o aniversario dele. Beijos”. Marcy – Escócia.  
----------------------------  

“Caríssimos. Estou apavorada hoje e que sirva de alerta para quem acessa conta bancária por 

internet. A minha conta do BB foi acessada por um hacker, que aprontou em todos os 

sentidos. Fez pagamentos, transferências e empréstimos. Tremi nas bases, literalmente. Tenho 

uma amiga, a Diva, aposentada do BB que ligou para a Andréa, gerente UFV, o que deixou-

me um pouco mais tranqüila. Estou só aguardando o banco abrir para eu ir pessoalmente 

verificar o estrago. Senti minha privacidade invadida e pareceu-me estar, cara a cara, com um 

"bandido". Orem por mim! Abraços”. Angélica – Viçosa.  
----------------------------  

“A Elisângela está ótima, já com 18 semanas de gestação. Como previsto, no final de junho 

ela foi submetida a uma cerclagem uterina e correu tudo bem. Já tinha 1 cm de dilatação, mas 

graças a Deus foi a tempo! Vimos nisto mais uma intervenção do Senhor. Logo depois 

descobrimos que é uma menina e está se desenvolvendo bem. Estamos felizes, com muita 

expectativa e esperança em Deus de termos nossa filhinha nos braços desta vez. Com a 

conclusão desse curso de lingüística, chegamos também ao fim do nosso treinamento formal 

antes do campo. Foram quase dez anos de estudos, envolvendo teologia, missiologia, 

lingüística e saúde, com ênfase em antropologia cultural e fenomenologia da religião. E, 

claro, paralelo a isto, muito trabalho, envolvendo a área social, evangelismo, pastoreio, 

viagens missionárias, experiência transcultural, pesquisas de campo e ensino em escolas de 

missões. Estamos assim na reta final antes do campo. Planejamos seguir definitivamente para 

a Amazônia no início do próximo ano, alguns meses após o nascimento da nossa filhinha. 

Dedicaremos este segundo semestre à divulgação do nosso projeto missionário, na 

expectativa de levantar o restante do nosso sustento financeiro. Na região do Alto Rio Negro, 

onde iremos trabalhar, o transporte é fluvial, com um alto consumo de combustível. Isto 

encarece o custo de vida, que já é alto por ser uma região isolada. Mas estamos confiantes de 

que Deus providenciará os recursos necessários. Contamos com suas orações”. Cácio-BH 

 
 

PARCERIA DE COMPANHIA    
Em duplas, uma vez por semana, na 
QUINTA das 18h45 às 20h00 na Rua 
principal do Inconfidência, a partir do 
posto tip-top. Forme a sua parceria.  
 

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.  
 

COMO FAZER?  
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 
 

ORAR 
Pela Jussara– (Mudança-venda empresa). 
Pela Lidiane – (Pedras nos rins).  
Pela Eva– (Dor na coluna). 
Pelo Emeric– (Renovação do Visto). 
Pelo Sílvio – (Recuperação acidente).  
Pela Elisângela – (Gravidez).  
Pela Beatriz (saúde do irmão).  
Pela Ana Lídia– (Doutoramento). 
Pelo Wiliam – (Adaptação Aracaju).  
Pelo Chiquinho– (Transporte escolar). 
Pela Rosely– (Novo emprego).  
Pelo Kalebe (Estudos e Clini-Car).  
Pela Cida-Ademir – (Saúde de parentes).  
Pela D.Ilka e M.Agusta – (Saúde).  
 

NITERÓI – RJ  
Os líderes e auxiliares de 
núcleos poderão participar de 
um módulo de treinamento, 
adulto e infantil nos dias 30 de 
setembro a 2 de outubro, para 
ampliar a visão e estruturação 
em núcleos. Uma oportunidade 
rica para a CPV. Falar c/Edgard.  

FILMES E LIVROS  
Neste mês é com a Soninha.  
Vários livros e fitas novas estão 
cadastrados na biblioteca. 
 

PERSONALIDADE DISC  
O núcleo de líderes irá descobrir o 
valor de gostar de gente. O estudo 
vai mostrar a sua orientação ou a sua  
tendência. Todos nós temos um 
pouco de cada orientação, mas 
vamos conhecer a força maior em 
cada um de nós:  
1 – Exerce mais papel ativo?  
2 – Exerce mais papel passivo?  
3 – É orientado para pessoas?  
4 – É orientado para tarefas?  
 

VONTADE CORPORATIVA 
UNIDADE não é para “inglês” ver.  
Conhecer e compartilhar com os 
irmãos de outras igrejas e 
denominações. Interação como 
Corpo de Cristo. Ser pró ativo na 
koinonia dos irmãos. Intercâmbios. 
Promover retiros e eventos em 
conjunto. Esta é a proposta da classe 
Conhecendo Deus. Isto deve  
começar entre as igrejas 
presbiterianas locais, presbitério e 
depois com as demais denominações.  
 

DIREÇÃO DOS CULTOS  
Das 18h15 às 19h45.    
N. 1 = 4-9; 15-10; 27-11.  
N. 2 = 11-9; 23-10; 4-12.  
N. 3 = 7-8; 18-9; 30-10; 11-12.  
N. 4 = 14-8; 25-9; 6-11; 18-12.  
N. 5 = 21-8; 2-10; 13-11; 25-12.  
Ado = 28-8; 9-10; 20-11; 1-01.  
 

I Co 3. 10-11 
“Usando o dom que Deus me deu, eu 
faço o trabalho de um construtor 
competente. Ponho o alicerce, e outro 
constrói em cima dele; porém cada um 
deve construir com cuidado. Porque 
Deus já pôs Jesus Cristo como o único 
alicerce, e nenhum outro alicerce pode 
ser colocado”. 
 
Bill e Sarah voltam para suas escolas. 

 

 


