
 

      NÚCLEOS desta SEMANA  
 1 (J.Braz - JB) Tatiana e Ricardo  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Soninha e Cláudio 

 4 (Silvestre-C.Céu) Terezinha – Osmar  
Segunda-18h30 5 (JB-Violeira) Lydia e Ubiraci  
Terça-18h30 3 (Centro) Angélica e Tucho (*)  
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 

 
 
 

TREINAMENTO – Uma boa turma de 15 líderes da CPV sairão 
nesta sexta dia 30 até domingo dia 2, para um módulo de 
igreja em núcleos e ministério infantil na IP Betânia de Niterói- 
RJ. Vamos orar por eles e pela CPV.  
  

�  ANIVERSÁRIOS   
 

 Quarta, dia 28 - Casamento Tatão e Neuza.  
 Sexta, dia 30 - Iraci Puschmann e Pr. Jony Almeirda (IPV).    
 
 
 

 A G E N D A  
 

5ª FESTA anual DA CRIANÇA NA CPV  
DOMINGO,  Dia 9 Outubro – NO QUIOSQUE – 9horas.  
Procure o líder de uma comissão e se envolva.    

    

ESCALAS  
   

 

CULTO 

Direção Núcleo 4 
Mensagem Pr. Cácio Silva 

Próximo domingo Miss. Maruza (CEM)  e  N. 5   
 

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) 

 

Beatriz e Almir.     
 
Próx. Domingo – Soninha e Cláudio .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   177 – 25 Setembro  2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
UMA 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 

 
 



CÁCIO SILVA E ELISÂNGELA  
Cácio e Elisângela são missionários da 
Oitava de BH e da CPV. São formados 
em Teologia, com pós-graduação em 
Missiologia no CEM e treinamento 
lingüístico para tradução da Bíblia pela 
ALEM em Brasília. Ele foi ordenado 

para ser Pastor pelo Presbitério de BH. Trabalhou 2 anos na 
CPV ainda como aluno do CEM e depois como pastor integral.  
Em 2006 irão trabalhar na Amazônia, no Projeto Amanajé. 
Temos hoje no Brasil 257 tribos indígenas, que falam 185 
línguas, das quais 103 permanecem ainda sem presença 
missionária evangélica. 70% destas encontram-se na Floresta 
Amazônica.  

Nesta semana, Cácio vai dar aulas de Fenomenologia da 
Religião para os alunos do 1º ano do CEM.  

Hoje ele entregará a mensagem, que será aprofundada na 
Edificação do seu núcleo, tornando-a prática na sua vida.  
 

INTERNET NA SEMANA  
Irmãos. Estaremos iniciando na nossa escola de inglês todas 
as quartas feiras um encontro de oração com todos os 
estudantes na hora do “break”. A sua oração é muito 
importante porque a maioria é de chineses que nunca ouviram 
falar de Jesus. Ore pela Marcy que vai falar nesta quarta feira. 
Abraços saudosos. Emeric – (Missionário da CPV na Escócia – A caminho 
de um país da janela 10 x 40).  
 

      VENHA ORAR EM GRUPO  
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 (18-
novembro) – Mini vigília no Quiosque com Santa Ceia.   

  

  MISSÕES Próximo domingo  
 

Orar pelas famílias Kléos e Lúcia (n.2), Wagner e Cláudia (n.3), 
Emeric e Marcy, Cácio e Elisângela (n.1) e Wiliam e Jussara (n.5) 
é nossa obrigação como Igreja de Jesus.  
No próximo domingo vamos agradecer as Bênçãos de Deus 
sobre as nossas vidas e entregar ofertas missionárias 
estendendo nossos braços onde não podemos ir. O alvo é o de 
darmos o equivalente a 1 dólar por pessoa no primeiro 
domingo do mês. Deixe de tomar um refrigerante e doe para 
Missões no próximo domingo. Crianças, adolescentes, jovens e 
adultos. Todos estão convidados.   
 

8 meses da TESOURARIA (Jan a Ago)  
INVESTIMENTOS:  
Causas Locais (aluguéis, ED, etc)  8.982,00 – 39% 
Missões e Evangelismo (externos)  7.621,00 – 33% 
Pessoal (pastor e estagiária)  2.758,00 – 12%  
Administrativas (limpeza, etc)  2.854,00 – 12% 
Patrimônio        983,00 –   4%  
                       TOTAL                23.198,00  
 

ORAR 
Gilmar e Lidiane, trabalhando com a vida e integração do adolescente.  
Chiquinho – Negócios e seu batismo em outubro.  
Yara e família – necessidade de mudança do apto – Trabalho do Afrânio.  
 

CONVITE DE CASAMENTO  
EUNICE e EDIVAL  -  Dia 8 de outubro 9h30 da manha, sábado, no 
quintal da Iraci Puschmann em Silvestre. Eles vão morar em 
Anápolis-GO. Toda a CPV está convidada.  
 

 

 

  DÍZIMOS no 2º domingo - 1º: Missões; 3º: Cestas.  
 

 VIOLÃO: Professor particular para 2 turmas de violão na 
CPV. Toda quarta-feira. Equipe para louvor – Domingo 17horas.  
 
 


