
 

NÚCLEOS desta SEMANA  
 1 (J.Braz - JB) Dilcimar e Galvin  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Yara e Afrânio (*)  

 4 (Silvestre-C.Céu) Terezinha e Osmar 
Segunda-18h40 5 (JB-Violeira) Marília e Sérgio  
Terça-18h30 3 (Centro) Débora e Zuin (*)  
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 

 

AGENDAR  
 

Dia 23-set, Sexta-feira, 20 horas – LUAR de ORAÇÃO  
Mini-Vigília de Oração e SANTA CEIA no Quiosque. 
 

Dia 24-set, Sábado, 19 horas – Filme para casais e casados, 
no espaço classe A. Informações com o Stanley e Cynthia.  
 

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

Dia 30-set, Módulo de treinamento em Niterói-RJ, na IP da 
Região Oceânica, do Pr. Henrique Callado. Para 15 líderes e 
auxiliares de Núcleos da CPV (até o dia 2 de outubro). 
    

� ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
  

Quarta, dia 7 – Cláudia Albiol e Casamento Emeric e Marcy. 
         Domingo, dia 11 – Angélica Ferreira.    
 
   

ESCALA – Hoje: Of. Missões 
 

CULTO 

Direção Núcleo 1 
Mensagem Pr. Jony   (IPV) 

Próximo domingo Pb. Affonso Zuin  e N. 2   
 

Ministério 

Infantil  
 

 

ED até 12a.  -  19h00 com os Facilitadores.  
 
No último andar, após abertura e louvor do culto.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

D. Joana e Sô Oziel.     
 
Próx. Domingo – Lígia e Jorge Dergam .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   174 – 04 Setembro  2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

  
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 

 
 



ORANDO EM GRUPOS  
Fique ligado e participe, orando:  

 

DOMINGO de manhã, com o Núcleo responsável pelo 
Culto, num café da manhã ou caminhando. Veja c/ o líder.   

 

QUARTA-FEIRA de manhã, 7h30 em frente à sede da 
Aspuv na Vila Gianeti, intercedendo pelo trabalho e às 

19h30, Salão aberto ao bairro para intercessão, orando 
pelas necessidades especiais e libertação.   

 

NO NÚCLEO usando o momento da Exaltação e orando 
pelas necessidades particulares e pela CPV.  

 

BIMESTRAL na penúltima Sexta-feira dos meses ímpares 
(25-set) – Mini vigília no Quiosque com Santa Ceia.   

 
 

ESPAÇO TREINAMENTO – 17 Horas 
No Salão:  

Bases da Adoração e ensaio do louvor – 17h00.  
No último andar:  

1. Jogos e atividades infantis: Tia Edna.  
2. Práticas Devocionais e vivência cristã: Daison Silva.  

3. Núcleo de Adolescentes: Gilmar e Lidiane.  
4. Projeto Calçada: Lourdes (marcar previamente).  

5. Outras atividades especiais, até 18h00.  
 
 

CELEBRAÇÃO – CULTO – 18h15 
1. Sob direção de um Núcleo – 18h15.  

2. Ministério Infantil, ED – até 12 anos – no último andar às 
19h00 com os facilitadores, para aplicar o princípio Bíblico da 
semana, por faixa etária específica até 19h45. Este mesmo 

princípio será repetido no Núcleo e em casa pelos Pais, durante 
a semana de maneira diferente. (Nesta semana use a lição 5).  
3. Mensagem, que será aprofundada e estudada no Núcleo de 

geração integrada nas casas durante a semana.  
4. Confraternização e cafezinho da família (19h45).  

 
 

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

1º dom – MISSÕES (Hoje: Ofertas Missionárias).  
2º dom – DÍZIMOS e CONSTRUÇÃO (próx. domingo).  
3º dom – Cestas de alimentos – (Juntar no Núcleo).  
 PENSE: PENSE: PENSE: PENSE: O engano, a mentira (do diabo) consiste nisto: Fazer o O engano, a mentira (do diabo) consiste nisto: Fazer o O engano, a mentira (do diabo) consiste nisto: Fazer o O engano, a mentira (do diabo) consiste nisto: Fazer o homem crer que pode viver sem a Palavra de Deus”.homem crer que pode viver sem a Palavra de Deus”.homem crer que pode viver sem a Palavra de Deus”.homem crer que pode viver sem a Palavra de Deus”.    BonhoefferBonhoefferBonhoefferBonhoeffer----1955.1955.1955.1955.     
 

PRÓX. DOMINGO, 11 
Traga o seu dízimo e a sua 
oferta para construção do 
Centro de apoio para as 
atividades da CPV.  
A urna continuará aberta todos 
os domingos para receber sua 
contribuição a qualquer dia.   
 

CESTAS - NÚCLEOS 
Tem algumas famílias 
precisando da sua ajuda:  
Os Diáconos solicitam que cada 
Núcleo junte as suas doações de 
alimentos e outros materiais para 
as Cestas do 3º domingo.  
 

PARCERIA DE CAMINHADA  
QUINTA – 18h45 no Posto Tip.  
 

Porque você se 
decepciona com Deus?  
É porque você espera 
de acordo com a sua 
própria expectativa.  
É porque Ele ainda não 
é o Senhor da sua vida.  
 

    Estando num 

Núcleo, você aprende mais e cresce 

muito mais na prática da Palavra:  

O momento mais importante da 
família é a refeição, a comunhão, 
a amizade, a conversa, a 
gratidão e o humor. Não abra 
mão deste momento em casa e 
nem do seu quarto de escuta 
particular.   
 

ORAR 
- Carminha do Adão - Submetida à 5ª 
angioplastia.  
- Osmar e Terezinha – Saúde.  
- Kalebe – Estudos e Clini-Car.  
- D. Joana – Infecção na coluna.  
- William, Paulo Sérgio, Hélio e 
respectivas famílias – Novas famílias 
chegando a Viçosa e precisam do 
apoio e oração da igreja. 
- Amiga da Imaculada – Uma visita.  
- Cácio (n.1), Emeric (n.1), Wagner 
(n.3), Kléos (n.2), Wiliam (n.5) e 
famílias – são nossos braços de 
longo alcance como missionários.  
 

JÁ VIU A PLACA DA CPV?  
Agora ela está acendendo e a placa 
da avenida foi lavada e reforçada. 
Um trabalho do Paulo Santana.  
 

CONVITE: 
Paciência é parte da presença do 
Espírito Santo em cada vida.  
Os interessados em adoração 
comunitária e ministração do 
louvor estão convidados e são 
bem-vindos ao encontro de 
Domingo às 17 horas. Devagar 
vamos ter uma grande equipe a 
serviço do Reino.  

 Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo! 


