
 

      NÚCLEOS desta SEMANA  
 1 (J.Braz - JB) Edna e Edgard  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Ana Lídia e Sô Antônio  

 4 (Silvestre-C.Céu) Terezinha e Osmar 
Segunda-18h40 5 (JB-Violeira) Lú e Paulo  
Terça-18h30 3 (Centro) Dona Angélica (*)  
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 

 

 A G E N D A  
 

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

FILME CASAIS E CASADOS - Dia 24-set, Sábado, 19 
horas – no espaço bompallato classe A. Informações com o 
Stanley e Cynthia.  
 

CAMINHADA ECOLÓGICA – Veja o programa para o Dia 
25-set, com Cácio e Elisângela.  
 

FESTA DA CRIANÇA DIA 9 OUTUBRO – NO QUIOSQUE.  
 

�  ANIVERSARIANTES (Comemore no núcleo)  
Recebemos (mural) cartão da Jussara, Wiliam e filhos. 
  
Hoje, dia 11 – Dona Angélica Ferreira. 
Sábado, dia 17 – Andrei Borém.  
Domingo, dia 18 – Stanley Oliveira.     
 

ESCALA – Hoje: Dízimos  
   

 

CULTO 

Direção Núcleo 3 
Mensagem Affonso Zuin 

Próximo domingo Pr. Paulo Leal e  N. 2   
 

Ministério 

Infantil  
 

 

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

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Lígia e Jorge Dergam.     
 
Próx. Domingo – Ana Lídia e Sô Antônio .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   175 – 11 Setembro  2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

RELACIONAMENTOS.  
 

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  
1. DOMINGO de manhã, com o Núcleo responsável pelo Culto, num café da manhã ou 

caminhando. Veja c/ o seu líder.   
 

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

3. QUARTA-FEIRA de manhã, 7h30 na figueira da sede da Aspuv na Vila Gianeti, intercedendo 
pelo seu ministério no trabalho e às 19h30, Salão aberto ao bairro para intercessão, orando 

pela CPV, por necessidades especiais e libertação.   
 

4. BIMESTRAL na penúltima Sexta-feira dos meses ímpares (23-set) – Mini vigília no Quiosque.   
 

 10ª Caminhada da CPV 
Programa da Caminhada Ecológica Bimestral dia 25:  

8h30 Encontro para caronas na CPV.  
9h00 Encontro no estacionamento da Economia Rural em frente o 

Laticínios Funarbe na UFV.  
Caminhando para o Recanto das Cigarras e Bandeiras. Na volta 

entrando pela trilha do Pinheiral.  
11h30 Festival de macarrão no quiosque.   

 

NOTÍCIA - Diná é minha irmã, que está morando no Estado de Tocantins 
com meu sobrinho formado em odontologia. Ela sofre de problemas 
neurológicos. No final da semana passada ingeriu uma quantidade maior de 
medicamentos, para tirar a sua vida. O motivo é a ansiedade gerada pela 
proximidade do casamento do seu filho. Essa atitude a levou a um estado 
de coma, que foi revertido pelo socorro médico. Creio que Deus tem um 
plano em sua vida, pois ao chegar na cidade aonde ela iria ser internada, o 
oxigênio acaba. Imaginem se tivesse acabado na estrada? Peço aos irmãos 
que continuem  orando para o restabelecimento dela. Rosely.  
 

Testemunho pessoal  
 "Senhor, além de ti não há quem possa socorrer." 2Cr 14:11 
Às vezes é difícil manter-me de pé quando vejo gigantes ao meu redor. 
Às vezes também, Deus permite que as dificuldades do dia cheguem a tal 
ponto, que sou levada a renunciar a qualquer auxílio humano para então 
buscar o amigo todo poderoso. Tenho aprendido a dar conselhos a minha 
alma, que muitas das vezes tem se encontrado abatida, para aquietar e 
esperar em Deus. E, tem sido em meu 'quarto de escuta' que tenho 
aprendido a adorar a Deus e a ter certeza de que quando chego ao extremo 
de minha necessidade, ali está a mão de Deus estendida. Dizendo a um 
coração aflito, porém quebrantado: "Aquieta porque Eu sou o seu Deus e 
estarei com você quando passar pelas águas". 
Meu refrigério tem sido o meu 'quarto de escuta'. Pois nele, consigo não 
só ouvir a voz de Deus, mas também  glorificá-lo. Rosely. 
 
Oi CPVenses!!  7 de Setembro. Avisem ao Almir que fazemos 20 anos de 
casamento (que tempo né..). Eu escolhi esta data porque meu pai era militar e 
quando eu era pequena ele sempre me levava para ver o desfile militar no RJ. E a 
Claudia que nasceu neste dia??? Maravilha!!! :) Todo dia 7 de Setembro 

eu preparava uma bacalhoada. Era tradição! Gostaríamos de comemorar no Brasil, 
em Viçosa. Não vai ser como das outras vezes, mesmo porque aqui em Edinburgh 
não é feriado e por aqui não se encontra o mesmo bacalhau do Brasil, bom, 
comemoraremos no sábado com alguma coisa que eu não sei ainda o que fazer. 
Quanto ao evangelismo nas ruas, alem daquela família, tiveram outros: um rapaz 
Polonês que aceitou uma oração de intercessão por ele e uma senhora com uma filha 
pequena que também aceitou orações na praça. Eles foram na igreja, o Polonês 
levou mais 4 amigos. Estamos orando por eles. Não estamos aqui sozinhos, isso é o 
mais importante Temos uma igreja que envia, sustenta e está ativamente conosco em 
oração. Queremos agradecer a Deus porque o nosso desempenho aqui também é 
fruto de vocês, igreja. Marcy 
 

Queridos, comecei a trabalhar semana passada na Drogaria Natu Ervas. O ambiente 
de trabalho é maravilhoso, são todos da adventista, enquanto a crise está deixando 
todo mundo nervoso, ali estamos na paz, crendo que Deus está cuidando de tudo, 
enfim, estou bem feliz. Nos próximos e-mails mando algumas informações sobre 
tratamentos naturais, que dão certo mesmo e não tem contra-indicação. Cláudia.  
 PENSE: PENSE: PENSE: PENSE: Quero ter a vida, caráter e natureza de Cristo em mim. Já não vivo, mas Cristo 

vive em mim. No trabalho, em casa e na igreja sou o mesmo com Jesus.  
 

Hoje - Dízimos 
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.   
 

Construção da sede  
Hoje vamos assistir o lançamento dos 
conceitos e bases Bíblicas da nossa 
construção para aprofundamento nos 
núcleos. Será a mensagem do Pb Affonso 
Zuin.  Estamos buscando o consenso 
geral da igreja e o envolvimento maduro 
e unânime para enriquecimento do Reino 
de Deus, tendo a sede como apoio e 
extensão das atividades da CPV. Ore.  
 

Alimentos - Cestas 
Tem algumas famílias precisando da 
sua ajuda: Os Diáconos solicitam o 
envolvimento dos Núcleos, junte 
alimentos e outros materiais para as 
Cestas do 3º domingo.  
 

    Estando num Núcleo, 

você aprende mais e cresce MUITO 

mais na prática da Palavra.  

ORAR 
- Exames e saúde do Sô Antônio.  
- Almir e Beatriz – ampliando seus 
negócios em Ubá.  
- Gilmar e Lidiane – trabalho com 
adolescentes.  
- Chiquinho – pública profissão de fé 
e batismo em outubro.  
- Camila – um tempo nos EUA sem a 
família.  
- Sérgio e Marília – em nova moradia 
na Rua Sto Antônio 48/1.  
- Cácio (n.1), Emeric (n.1), Wagner 
(n.3), Kléos (n.2), Wiliam (n.5) – são 
nossos braços de longo alcance 
como missionários.  

      BANDA: 
Orar pelas 2 turmas com aulas de violão 
na CPV (crianças e adolescentes). Em 
breve, teremos uma surpresa.  Uma 
banda está se formando com ensaios 
aos sábados. Os interessados em 
adoração comunitária e ministração do 
louvor estão convidados e são todos 
bem-vindos ao encontro de Domingo às 
17 horas.  
 
O grande símbolo da fé cristã é uma mesa com 
pão e vinho em torno de relacionamentos. 

 Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  


