
 

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

 1 Edna e Edgard*  
Segunda-18h40 5 Marília e Sérgio  
Terça-18h30 3 Tia Maria e Daison  
Sábado-17h Ado (13-16anos) Tia Edna *  

Supervisão-1 de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

AGENDE - anote  
 
Breve, num local super agradável um encontro das mulheres 
conversando e orando pelos filhos. Falar com a Dona Angélica.   
 

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

Breve, filme para casais e casados. (Stanley e Cínthya).  
 

Dia 23-set, LUA CHEIA – Oração no quiosque. 
 

Dia 25-set, Último domingo - CAMINHADA ECOLÓGICA.   
 
 
Salão aberto com o grupo de intercessão – toda QUARTA, 19h30. 
Orando por necessidades especiais e libertação.   
 

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  
  Segunda dia 7 – Fátima Campos.   
  Quarta dia 17 – Fabrício Leite.   
 Sábado dia 20 – Aparecida Leite e Casam. Tekinho e Márcia.  
  Domingo dia 21 – Edson Alves.  

   

ESCALAS – Hoje: Dízimos  
 

CULTO 

Direção Núcleo 4 
Mensagem Daison (Craig-IS-Canadá) 

Próximo domingo Pr. Paulo Leal e  N. 5   
 

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) 

 

Dona Angélica.    
 
Próx. Domingo – Edna e Edgard .   

 

 

 

 

 

 

 

 

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   171 – 14 Agosto  2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

A MORTE vai MORRER: Você Crê nisto? 
1. Faleceu nesta semana aos 86 anos o ex-presbítero da 
IPV sr. Elias Ibrahim. Membro da Academia Viçosense 
de Letras. Primeiro empresário a se converter em 
Viçosa. Dono da Casa Aurora em frente o Supermercado 
Viçosense na Rua Benjamim Araújo.  
 

2. Vamos assistir a morte da morte quando Jesus voltar. 
Nunca mais haverá morte, mas Vida Eterna com Jesus. 
Todos que morreram irão ressuscitar naquele dia.    
 

3. Quando Jesus ressuscitou, Ele falou aos discípulos: 
Vão e preguem para o mundo todo e eles foram 
obedientes. É por isto que conhecemos Jesus. Aí Jesus 
subiu aos céus e ficou ao lado de Deus. (veja Mc 16. 15-20)      

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

COMUNIDADE  
PRESBITERIANA DE 

VIÇOSA - CPV 

 
 



P A I S e AVÓS  
Parabéns pelo seu dia hoje.  

Infelizmente não é possível ter Jesus Cristo como salvador, se Ele 
não for Senhor da sua vida. Também vivemos para produzir frutos 
em obediência e submissão a Jesus. O mais importante não é falar 
ou pregar, mas é viver. Seu filho precisa do seu exemplo para 
formar o caráter e fazer diferença em obediência a Jesus.  
Nosso alvo na CPV é o de promover a transformação de cada 
pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus.  
Para isto, enfatizamos o relacionamento em amizade sincera nos 
grupos pequenos que chamamos de Núcleos nas casas, sendo cada 
núcleo, uma igreja e cada pessoa um ministro, um servo.  
Pai é aquele que serve.  
Pai tem um coração sensível e entra todos os dias no quarto de 
escuta e se emociona com Jesus. Isto é relacionamento.   
 

INTERNET NA SEMANA  
“A adaptação da Jussara e os meninos não poderia estar melhor. Nesse 

final de semana conheceram a IP Sião (Arabela) e já praticamente 
decidimos que é lá que vamos participar. No sábado almoçamos com as 
lideranças da igreja que estavam reunidas, ontem participamos da ED e 
culto. Fomos à praia estrear, porque o Túlio já não agüentava mais. 
Participaremos de um encontro de todas as igrejas evangélicas de Aracaju 
no dia 20, que ocorrerá no acampamento da IP 12 de Agosto. Fizemos 
nossa inscrição ontem. Hoje cedo levamos p/ colégio e foram muito bem 
recebidos. O Túlio nem parece o menino que deu tanto trabalho na 
adaptação numa escola em Viçosa, de nem querer descer do carro. Ele foi 
numa boa com a professora, que demonstrou muito tato com ele. 
Estamos agradecidos ao Pai por mais esse cuidado”. Wiliam - Aracajú.  
-----------------------------  

“Só agora vi que o Wagner deixou para eu contar que vou começar a 
trabalhar em uma farmácia. Bom, essa era a notícia que eu tinha para dar. 
Estou bem feliz, é uma farmácia de produtos naturais que vai começar a 
trabalhar também com alopatia, logo receitarei "matinhos" para todos, pois 
já gostava disso, só não tinha oportunidade. Beijos para todos”. Cláudia - 
Chapadão do Céu-MS.   
----------------------------   

“Cácio e Elisangela. Sabemos o que vocês estão sentindo. A mesma 
sensação sem entender os propósitos de Deus. Viemos até a Escócia 
estudar Inglês. Ele nos trouxe aqui. Mas isso não evitou de passarmos por 
apertos no coração: Visto negado, correrias para solucionar, pedidos de 
orações aos irmãos, a igreja se mobilizando para orar, e ainda não 
sabemos qual é a vontade de Deus. Estamos tristes com sua dor e da Elis. 
Não sei o que dizer, mas estaremos orando por consolo, Deus te abençoe 
no amor Dele”. Marcy, Emeric – Escócia.  
---------------------------  
Tô viajando amanhã cedo com a família e estarei de volta na quarta 16. 
Lúcia foi aprovada no seu exame de proficiência em inglês. Receberá o 1º 
Certificado do Cambridge. Vitória!!!. Kléos – Inglaterra.  
 

40 Anos – 1965 – 2005 
A IPV completou dia 12 de agosto, mais um ano de organizada 
como primeira igreja evangélica em Viçosa. O Reve é o líder 
mais importante desta bonita história e ele foi o primeiro pastor 
residente em Viçosa. Veja no nosso calendário a história desde 
1957, quando chegou o menino Osmar para estudar na UFV e 
em 1958 o menino Daison. Eles também foram serventes de 
pedreiro na construção do primeiro templo, onde hoje é a 
Pizzaria Balaústre.   
 

PROPÓSITO DE DEUS   
O grande propósito de Deus é 
o de ter uma família grande, 
com muitos filhos, todos 
parecidos com Jesus. Isto será 
fruto da obediência à ordem 
de Jesus de Ir e falar.   
 

SER EXEMPLO É 
Fazer poucas coisas bem aprendidas, 
bem repetidas, bem praticadas e bem 
transmitidas a outros.  
É assim que queremos envolver as 
crianças e adultos com compromisso.  
 

PAPAI E MAMÃE  
O tempo gasto com o seu filho 
é precioso! O ministério infantil 
da CPV contribui com este 
tempo dando a revista 
LARANJA. Use-a em família e 
todos serão edificados. Tia Edna.  
 

MUDANÇA: EUNICE e EDIVAL 
Estão mudando para Anápolis-GO no 
final do mês e desejam vender os 
móveis. Falar c/ Eunice: 3891-8595.  
 

CONHECENDO DEUS...  
As apostilas deste curso devem 
ser devolvidas para o Daison.  
 

VIAGENS  
Lourdes e o Paulo foram ao sul de Minas 
para visitar o Pai que está muito doente.  
Ana Lídia e o Sô Antônio foram a Muriaé 
para assistir o Batismo e Profissão de Fé 
do irmão. Uma decisão para a Vida.   

NÚCLEOS E MISSÕES  
Cácio/Elisângela e Emeric/Marcy – 
Núcleo 1.  
Wagner/Cláudia – Núcleo 3.  
Wiliam/Jussara  e Kléos/Lúcia – 
Núcleo 2.  
 

CAMILA DERGAM NOS EUA  
Ela vai continuar com o e-mail dela: 
millagd@hotmail.com  

 

Louvai com [ . ] e danças – Sl 150 
Falar com a Priscila. Ela vai 
organizar a equipe e materiais do 
louvor. Todos os interessados em 
batuques, cordas, teclas, adoração 
comunitária, liturgia, ministração do 
louvor estão convidados para os 
encontros de domingos às 17 horas 
no salão com o Zuin. Todos são 

bem-vindos.   
VISITANTES  
CRAIG SHUGART - Diretor da 
Interserve Canadá e mentor da IS 
Brasil/CEM.  
CHARLENE DE HAAN – Diretora de 
RH da IS Canadá.  
JANET GREENWOOD – Voluntária 
de RH da IS Brasil e professora 
residente do CEM a partir de 2006.  
 

NOVAS FAMÍLIAS NO BAIRRO  
Silvana de S.Paulo – n.2.  
Wiliam de Valadares – n.1.  
Paulo (Fiocruz) do Rio – n.5.  
 

7 DE SETEMBRO  
Grande panelaço, buzinas e 
qualquer barulho para tremer o 
Brasil todo às 17horas. 

 


