
 

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

 1 Dilcimar e Galvin   
Segunda-18h40 5 D. Lydia e Ubiracy  *   
Terça-18h30 3 Angélica e tucho  
Sábado-16h Ado (13-16anos) Tia Edna *  

Supervisão de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

AGENDA   
Dia 12, encontro dos Homens da Promessa.  
Próxima sexta no quiosque às 19h30.   
 

Breve, encontro das mulheres conversando e orando pelos filhos. 
Falar com a Dona Angélica.   
 

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

Breve, filme para casais e casados.  
Falar com Stanley e Cínthya.  
No último domingo de setembro: Caminhada ecológica em 
geração integrada às 8h30 da manhã.  
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  
  Hoje dia 7  – Larissa Borém.  
Quarta dia 10 – Almir Colpany e Débora Zuin.   

       – Alberto Guimarães e Cleidiane Silva.   
  Quinta dia 11  – Diná Moraes.  
  Sábado dia 13 – Jaqueline Mendes.  

   

ESCALAS – Hoje: Missões  
 

CULTO 
Direção Núcleo 3 

Mensagem Tonica (Diretora do CEM) 
Próximo domingo Daison-Interserve-Dia Pais e N.4  

 

Infantil - ED  

até 12 anos 
 

 

ED até 12a. em escala entre os Facilitadores.  
 
ED no último andar, subindo às 19 horas.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Márcia e Tekinho.    
 
Próx. Domingo – Dona Angélica .   

 

Buscamos o Deus da Benção, ou a Benção de Deus?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   170 – 07 Agosto  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 

 
 



18h15 – Próximo DOMINGO DOS PAIS  
1. Teremos a visita do missionário Craig. Ele é líder da Interserve 
Internacional (Canadá) que apóia o Emeric e Marcy na Escócia. Ele é 
o responsável pelo convênio com o CEM para criar a Interserve 
Brasil, que funciona como a Agência do CEM, sob coordenação da 
Délnia Bastos. 

2. Vamos assistir a apresentação do grupo de coreografia e a 
apresentação das nossas crianças.  

3. A responsabilidade da mensagem estará com o Daison (Dízimos).  
 

INTERNET NA SEMANA  
“Quero lamentar. - Gostaria de não escrever esta. Segunda 01/08, ao meio-dia, 
repentinamente a bolsa gestacional da Elisângela se rompeu como da segunda vez. 
Fomos às pressas para o hospital, mas já não tinha o que fazer. Perdemos nossa 
filha! Era uma menina, estava com 19 semanas e se chamaria Hadassa, mas aprouve 
ao Senhor levá-la antes que a tivéssemos nos braços. Os médicos fizeram o que 
podiam. A Elisângela foi submetida a uma cerclagem por precaução, seguiu 
rigorosamente o intenso repouso, ingerindo criteriosamente toda a medicação 
prescrita. Familiares, igreja, irmãos e amigos nos apoiaram em tudo. Estávamos em 
oração e tinha muita gente orando por nós. Mas todo esforço e cuidado foi em vão! 
Exatamente ontem pela manhã, li Lamentações de Jeremias. No meu caderno de 
devocionais, registrei duas observações principais: “Murmurar é pecado, mas 
lamentar é bíblico” e “É preciso sempre lembrar do que pode nos dar esperança”. 
Então, permitam-me, ao exemplo de Jeremias, lamentar. Estou escrevendo para os 
mais próximos, estamos novamente num tempo de chorar e prantear, de viver a 
nossa dor e chorar as nossas lágrimas, então, permitam-me compartilhar com vocês 
esse nosso lamento. Tudo o que queríamos nesse momento era ter um filho. Não 
estávamos sonhando com posses, riquezas, glória... apenas com um filho. Cremos 
ser um sonho legítimo. Sinto-me impotente. Racionalmente sabemos que 
deveríamos perguntar “para que” ao invés de “por que”, porém, essas são perguntas 
do coração e não da razão. Sabemos também que o nosso sofrimento é muito 
pequeno perto do sofrimento de muitos, e ínfimo perto do sofrimento do Mestre, 
mas ainda assim dói. Eu também quero reafirmar que Deus permanece no trono e 
que, independente de entendermos ou não a Sua vontade, queremos ser fieis e 
submissos a Ele. Em Cristo, aquele que abre a ferida, mas que também faz 
cicatrizar”. Cácio e Elisângela    (É melhor buscar Deus do que a Benção de Deus). 
 

CAMILA DERGAM EM VIAGEM ESPECIAL  
Hoje é o último domingo da Camila em Viçosa e a Lígia já está 
chorando. Ela vai embarcar no dia 12 de agosto para estudar nos 
Estados Unidos (Minnesota). Vai morar com uma família americana 
por um ano letivo através de intercâmbio. Ela vai continuar com o e-

mail dela: millagd@hotmail.com. Vamos orar e certamente 
será uma grande experiência para a Camila em favor da família 
e do Reino, uma vez que ela vai sob as Bênçãos do Senhor.   
  

DIREÇÃO DOS CULTOS  
Das 18h15 às 19h45.  
ED até 12 anos: subir às 19 horas.  
N. 1 = 4-9; 15-10; 27-11.  
N. 2 = 11-9; 23-10; 4-12.  
N. 3 = 18-9; 30-10; 11-12.  
N. 4 = 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. 
 

De 12 a 16 anos  
Quem pode falar de Jesus para 
adolescentes? 
Pra que serve e qual a sua visão de 
núcleo? Sábado 17h na casa da Tia Edna.  
 

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

EUNICE & EDIVAL 
Noivaram na semana passada e se 
preparam para o casamento. Eles tem a 
aprovação dos filhos Samuel e Renata e 
de toda a família e amigos.  
Eles irão trabalhar na Ação Social da 
Prefeitura de Anápolis em Goiás, cidade 
de origem da Eunice. A CPV deseja 
acompanhar esta nova família com apoio 
e oração.  
 

ESTACIONAMENTO NA RUA  
É preciso ser exemplo para os vizinhos 
não parando carros em frente a 
garagens.  
 

EM VIAGEM 
Em Fortaleza por 15 dias está a família 
Zuin. O Pr Paulo acabou de chegar de lá.  
 
Pegue sua lista de telefone da CPV 

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 e 
aprenda a prestar contas. 
 

UNIDADE não é da boca pra fora.  
Queremos conhecer e juntar com os 
irmãos de outras igrejas. Fazer 
Interação como Corpo de Cristo. Ser 
pró-ativo na “koinonia” dos santos. 
Promover Intercâmbios, retiros e 
eventos missionários. Esta é a 
proposta da CPV. Já demos o 
primeiro passo com o Vale do Sol. 
No próximo domingo às 9 
horas da manhã, na ED da IPV, 
vamos homenagear os 40 anos da 
1ª Igreja evangélica organizada 
em Viçosa.  
A IPV foi organizada no dia 12 de 
agosto de 1965, logo depois do 
casamento do Daison e Tia Maria.  
Dos 6 primeiros oficiais eleitos, 1 
morreu (Américo), 1 está na IPV 
(Cambraia), 1 Vale do Sol (sr. Zito), e 
3 estão na CPV (Osmar,  Daison  e  
sr. Ubiracy).   
 

REVISTAS NO BALCÃO  
Podem ser levadas pra casa pelos 
interessados em ler ou arquivar, todas as 
revistas, panfletos e periódicos expostos 
em cima do balcão da biblioteca.   
 

ENFIM, JUNTOS.   
Jussara, Hugo e Túlio chegaram bem em 
Aracaju. Wiliam conseguiu implantar um 
núcleo de estudos e oração na empresa e 
já funciona há 3 semanas com boa 
participação.  

 

 
 

ESTATÍSTICA DE JULHO (Sr. Edson)  
 

Presenças Dia 3  Dia 10 Dia 17 Dia 24 Dia 31 
Adultos 65 61 62 68 73 
Crianças 25 22 18 21 26 
Total 90 83 80 89 99 

 

 
 


