
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 1 (J.Braz - JB) Márcia e Tekinho  
Segunda-19h30 2(JB-Liberdade) Cínthya e Stanley  

 4 (Silvestre) Terezinha e Osmar  
Segunda-18h40 5 (JB-Violeira) Lourdes e Paulo *  
Terça-18h30 3 (Centro) Tia Maria e Daison  
Domingo-17h Adol (13-17anos) Últ. andar (Gilmar e Lidiane)  

Supervisão 1 de núcleos – Edgard e Edna * - 3891-8557  
Pastor – Paulo Fernando da Glória Leal – 3892-5665 

 

AGENDE - anote  
 

Dia 2- set, (Sexta – 19h30) - Grupo dos líderes de núcleos, 
para líderes, auxiliares com cônjuge. - Na sede da Funarbe, 
para revisão das bases, compartilhamentos e oração.  
 

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

Dia 25-set, Último domingo – Com a presença do Cácio e 
Elisângela - CAMINHADA ECOLÓGICA. A CPV em geração 
integrada observando a natureza e cuidando da saúde física e 
emocional. Todos andando juntos – 8h30 da manhã.  
 

Dia 30-set, Módulo de treinamento em Niterói-RJ, na IP da 
Região Oceânica, do Pr. Henrique Callado. Para líderes e 
auxiliares de Núcleos da CPV (Min. Infantil e Adulto).     
 

Toda QUARTA - Salão aberto com o grupo de intercessão. 
Orando por necessidades especiais e libertação. 
 

� ANIVERSARIANTE (Comemore no núcleo)  
  
  Sexta dia 2 – Isabela Batista.   
   

ESCALAS  
 

CULTO 

Direção Núcleo Adol 
Mensagem Márcia Vandineide (CEM) 

Próximo domingo Pr. Jony (IPV) e N.1   
 

Ministério 

Infantil  
 

 

ED até 12a. subindo 19h00 com os Facilitadores.  
 
Salas do último andar, após abertura e louvor do culto.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Marina e Léo.     
 
Próx. Domingo – Dona Joana e Sr. Oziel .   

 

 

 

 

 

 

 

 

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   173 – 28 Agosto  2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 Agora com mais espaço para você anotar.  
Anote a frase que tocou no seu coração para  

compartilhar no núcleo desta semana.      
Caminho da CPV = Relacionamentos. 

(Anotando o sermão para compartilhar no núcleo) 
_________________________________________________________________ 

 

Mensagem - ����    Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Bem-Vindo(a) à Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV! 
Sinta-se entre amigos, como numa família e que a paz de 

Deus o(a) acompanhe nesta semana. Se você está conosco 
pela primeira vez, fale com um diácono na recepção para 
orarmos por sua vida durante um mês. Temos núcleos nas casas 
durante a semana. Também o ministério infantil até 12 anos. Informe-se.  

COMUNIDADE  
PRESBITERIANA DE 

VIÇOSA - CPV 

 
 



ESPAÇO TREINAMENTO – 17 Horas.  
No Salão:  

Bases da Adoração e ensaio do louvor: Zuin e Priscila.  
No último andar:  

1. Sala de jogos e atividades infantis: Tia Edna.  
2. Sala do curso de Práticas Devocionais-
Conhecendo Deus e Sua vontade: Daison Silva.  
3. Núcleo de Adolescentes: Gilmar e Lidiene.  
4. Outras atividades e palestras especiais. (Das 17 às 18h) 

  

CELEBRAÇÃO – CULTO – 18h15. 
No salão:  

1. 18h15 - Abertura e adoração, testemunhos e outros sob 
direção dos núcleos e equipe de louvor.  
2. Exposição da Palavra para aplicação prática e 
estudo dos núcleos nas casas durante a semana.  
3. Congraçamento e cafezinho da família.   

No último andar: 
19h00 - ED - Ministério Infantil – até 12 anos – subindo 
para as salas do último andar com os facilitadores, para 
aplicação do princípio Bíblico da semana, por faixa etária 
específica (até 19h45).  

 

Min. Infantil - Aprendendo princípios por repetição:  
O mesmo princípio é ensinado 3 vezes de forma diferente:  
1. Com os facilitadores na ED dentro do horário do Culto.   
2. Em casa com os pais de forma vivencial e lúdica.   
3. No núcleo de geração integrada.  
Papai e Mamãe: Nesta semana use a lição 4 da revista laranja.  

 

CPV: IGREJA VIVA NAS CASAS, FAZENDO A 
APLICAÇÃO PRÁTICA DO SERMÃO DE DOMINGO. 
EVANGELIZANDO POR AMIZADES E RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS.  
 
 
 
 

NA CPV:  
1º domingo – MISSÕES (Ofertas no próximo domingo).  
2º domingo – DÍZIMOS e CONSTRUÇÃO.  
3º domingo – Cestas de alimentos.  
 

Um coração Um coração Um coração Um coração contrito e contrito e contrito e contrito e sensível pode se emocionar por Jesus, sensível pode se emocionar por Jesus, sensível pode se emocionar por Jesus, sensível pode se emocionar por Jesus, entrando todos os dias no Quarto de Escuta. Isto é entrando todos os dias no Quarto de Escuta. Isto é entrando todos os dias no Quarto de Escuta. Isto é entrando todos os dias no Quarto de Escuta. Isto é relacionamento.relacionamento.relacionamento.relacionamento.    DeuDeuDeuDeus está nos corações e não no local.s está nos corações e não no local.s está nos corações e não no local.s está nos corações e não no local.     
 

PRÓX. DOMINGO, 4  
Dê a sua oferta para o 
sustento dos nossos 
missionários. Isto é Vida 
Consagrada e compromisso 
com o Reino.  
No domingo seguinte, dia 11 
traga o seu dízimo e a sua oferta 
para construção da sede ou 
centro de apoio para as 
atividades da CPV.  
 

SENDO EXEMPLO  
Faça uma auto-avaliação:  
Se a CPV é a sua igreja:  
1. Como você tem investido seu 
tempo para que tenhamos  
ambiente gostoso, relacional e 
inclusivo?  
2. Como anda a freqüência da 
sua família no núcleo de geração 
integrada?  
3. Como está o seu empenho 
em proporcionar um ambiente 
de auxílio aos novos?  
4. Como tem sido as suas 
priorizações, uma vez que tem 
ouvido as instruções de Deus?  
Onde está sendo o seu maior 
investimento?   
 

NÚCLEO ADOLESCENTES 
Domingo 17h00 na sala do 
último andar, com o Gilmar e 
Lidiane. (13 a 17 anos).   
 

PARCERIA - CAMINHADA  
QUINTA–18h45 no Posto Tip.  
 

VIAGEM: Dona Angélica está de 
férias no RS até o dia do seu 
aniversário, 11-setembro.  
 

GUSTAVO DERGAM  

Operou quinta feira pela 
manhã de hérnia. Correu 
tudo bem na cirurgia e ele 
já está em casa.  
 

Sr. MÁRIO VERÍSSIMO   
Faleceu na quarta feira, depois de 
estar paralisado por 20 anos, com 
uma doença degenerativa. Ele foi 
membro da primeira diretoria 
fundadora do CEM e presbítero da 
IPV. Deixou a esposa e 4 filhos. 
Apesar de inconsciente teve uma 
saúde boa nestes 20 anos, mas não 
suportou uma pneumonia.  
 

CARMINHA DO ADÃO  
Foi submetida a 5ª angioplastia. Orar 
pela Carminha e pela família.  
 
 

OFERTAS PARA MISSÕES NO 
PRÓXIMO DOMINGO  
Prepare e ore durante a semana.  
 
 

Sl 150 - Louvai com [ . ] e danças  
Os interessados em batuques, cordas, 
teclas, adoração comunitária, 
ministração do louvor são bem-vindos 
e estão convidados para o encontro 
de domingo às 17 horas no salão com 
o Zuin e Priscila.   
TRABALHO VOLUNTÁRIO   
É bom trabalhar até 44 horas por 
semana para o sustento. Deixar  
tempo para a família e serviços 
voluntários, buscando fazer  
relacionamentos saudáveis dentro 
do Núcleo, quem ganha é você.    
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, 
contra a falta de honestidade e caráter.  

 


