
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 4  D. Maria Eunice *   
Segunda-19h30 2  Soninha e Cláudio  

 1 Tatiana e Ricardo  
Segunda-18h40 5 Lourdes e Paulo  
Terça-18h30 3 Tia Maria e Daison  
Domingo-17h Ado (13-17anos) Terraço (Gilmar e Edgard)  

Supervisão-1 de núcleos – Edgard e Edna  * 
 

AGENDE - anote  
 

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

Dia 2- set, (Sexta) - Líderes e auxiliares com cônjuge - grupo 
dos líderes de núcleos, na sede da Funarbe, para 
compartilhamentos e oração.  
 

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

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

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  
  Hoje dia 21 – Edson Alves.   
  Terça dia 23 – Rafhaela Oliveira.   
  Quinta dia 25 – Eva Ferreira .   
   

ESCALAS  
 

CULTO 

Direção Núcleo 5 
Mensagem Pr. Paulo Leal 

Próximo domingo Márcia Vandineide (CEM) e Ado   
 

Infantil - ED  

até 12 anos 
 

 

ED até 12a. em escala entre os Facilitadores.  
 
ED no último andar, subindo das 19 às 19h45.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Edna e Edgard.     
 
Próx. Domingo – Marina e Léo .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   172 – 21 Agosto  2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

3 PALAVRAS DOUTRINÁRIAS 
 

1. REVELAÇÃO – É Deus se mostrando quem Ele é ao 
homem, pela encarnação do Filho, Jesus. (Rev. Especial).   
 

2. INSPIRAÇÃO – É Deus escrevendo a sua Palavra 
com um sopro. Homens movidos pelo Espírito escreveram 
preservando suas próprias personalidades, mas sem alterar a 
mensagem. Toda Escritura é útil e não vem de particular 
elucidação (II Pe 1.19).  
 

3. ILUMINAÇÃO – É Deus trabalhando no coração do 
homem. O homem é usado preferencialmente por Deus para 
entregar a Palavra Dele de forma clara e inequívoca. É 
preciso aprender a trabalhar com a Palavra de forma acurada 
e coerente na vida.      

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

COMUNIDADE  
PRESBITERIANA DE 

VIÇOSA - CPV 

 
 



 
CPV:  

IGREJA VIVA NAS CASAS, APROFUNDANDO A 
APLICAÇÃO PRÁTICA DO SERMÃO DE DOMINGO.  

 
Aprendendo princípios por repetição.  

 
DISCIPULADO PESSOAL é VIDA NA VIDA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEM LÊ  
TODO O BOLETIM,  
Valoriza a CPV e  

 
VAI SENTIR FALTA  
DESTA PÁGINA.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA CPV:  
1º domingo – MISSÕES.  
2º domingo – DÍZIMOS e CONSTRUÇÃO.  
3º domingo – Cestas de alimentos.  
 
 
 
 

A Vontade de Deus Remontando Séculos 
“Spenner, nascido em 1635 em "Strausburg", foi pastor em Frankfurt e 
considerado um dos mais influentes teólogos de seu tempo. Foi ele quem 
introduziu a discussão do sermão de domingo em reuniões de estudos 
bíblicos nas segundas-feiras com grupos pequenos. Sua intenção era 
que essas discussões do sermão levassem os irmãos a uma reflexão da 
vida interior, a uma relação íntima com Deus contra a estatização da igreja, 
e contra a passageira emoção da mensagem cristã, em favor da sua 
interiorização. Este movimento teve grande expansão na Europa e ficou 
conhecido, originalmente, como Colégio Pietatis: Eclesiolai in Ecclesia 
(Igrejinhas vivas na Igreja). Mais tarde, este movimento foi conhecido como 
Pietismo. Ligado ao Pietismo, temos homens que deram grande 
contribuição ao Reino, como os irmãos moravianos, João Wesley, dentre 
outros. Este movimento é considerado a continuação de um impulso que 
começou com os reformadores. Não temos a menor dúvida de que a 
adoção pela CPV desta dinâmica não é outra coisa senão a inequívoca 
direção do Espírito Santo daquilo que Ele quer para Sua igreja. 
Como falei, fiquei emocionado quando escutei essa declaração do professor 
no curso pós-graduação no SPS em Campinas”. Tinoco.  
 

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.   
 

VIDA E EXEMPLO  
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 nos núcleos.  
 

ADOLESCENTES – Núcleo  
Domingo 16h50 no terraço. 
Próximo domingo (dia28), 
8h30 da manhã, passeio de 
bicicleta e patins no 
recanto das cigarras com o 
Gilmar e Lidiane. Falar com 
a Elaine ou Gilmar.  
 

PARCERIA DE CAMINHADA  
QUINTA – 18h45 no Posto Tip. 
 

Sr. UBIRACY. 75 anos.   
Foi internado no HSJB na Quarta-
Feira, com princípio de derrame. Já 
voltou pra casa e passa bem. Orar 
pela sua saúde.  
 

5 ANGIOPLASTIAS  
Orar pela Carminha do Adão que 
submeteu outra vez a uma cirurgia.  
 

Sr.  LOBO, Pai da D. Ieda, está 
hospitalizado. Vamos orar por ele.  
 

HOJE – 3º DOMINGO  
Dia de doação de alimentospara a Cesta 
assistencial. Falar com os Diáconos.  
 

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 ajudar a 
equipe do louvor. Todos os interessados 
em batuques, cordas, teclas, adoração 
comunitária, ministração do louvor estão 
convidados para os encontros de 
domingos às 17 horas no salão com o 
Zuin. Todos são bem-vindos.   
DIA 7 DE SETEMBRO – 17 h.  
Numa promoção pública, haverá um grande 
barulho, panelaço, buzinas, lençóis pelas 
janelas para tremer o Brasil todo às 17horas.   

 


