
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (J.Braz - JB) Beatriz – Almir (19h00) 
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Cynthia – Stanley (*) 

 4 (Silvestre-C.Céu) Terezinha – Osmar  
Segunda-18h30 5 (JB-Violeira) Beatriz – Almir (19h00)  
Terça-18h30 3 (Centro) Roseli – Lúcio (*)  
Domingo-17h00 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 

 

Obs: Crianças dos n.1 e 5 direto na casa da Dilcimar e Galvin às 19h00.  
 

HOMENS DA PROMESSA, discutindo negócios e finanças – falar com Zuin.  
 
 

�          ANIVERSÁRIOS   
 

 Segunda, dia 3 – Yngrid Rodrigues.  
 Quinta, dia 6 – Gabriel Freitas.  
 Sábado, dia 8 – Emeric Vasvary (Escócia) e Neuza Gonçalves.  
 
 
 
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

ComUnidade  
Presbiteriana de Viçosa 

CPV 

 

 

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   178 – 02 Outubro 2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
UMA IGREJA VIVA NAS CASAS, APROFUNDANDO E APLICANDO O SERMÃO DE 

DOMINGO NA VIDA. EVANGELIZANDO POR AMIZADES E FORTIFICANDO 
RELACIONAMENTOS. Conhecendo e entendendo o outro.   

  

             DIA DAS CRIANÇAS  
PRÓXIMO DOMINGO,  Dia 9 – NO QUIOSQUE – 9horas.  
Procure o líder de uma comissão e se envolva nesta 5ª festa.  

 
 

ESCALA – Hoje Missões – 1º domingo  
   

 

CULTO 

Direção Núcleo 5 
Mensagem Miss. Maruza (CEM) 

Próximo domingo Pb. Daison Silva e  Adol.    
 

Ministério 

Infantil  
 

 

ED até 12 anos - 18h55 com os Facilitadores.  
 
No último andar, após abertura e louvor do culto.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Soninha e Cláudio.     
 
Próx. Domingo – Lúcia e Chiquinho .   

 
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.  

 

 



INTERNET NA SEMANA  
“O encontro de oração nessa quarta-feira foi uma bênção. A Marcy foi muita 
usada por Deus e falou muito bem em inglês e com muita autoridade e 
desenvoltura. Todos os estudantes compareceram nesse encontro e isso 
nos deixou muito animados para as próximas quartas. O grupo era em torno 
de 20 alunos de diversas nacionalidades: China, Coréia, Panamá, Hungria, 
Japão e Brasil. Obrigado pelas orações e continuem orando por esses 
encontros”. Emeric e Marcy – (Missionários da CPV na Escócia – A caminho de um 

país da janela 10 x 40).  
 

“Quero compartilhar como é difícil esperar alguma coisa acontecer, 
especialmente quando mudamos de cidade e de Igreja. Bom, depois de 9 
meses de Chapadão do Sul e não do Céu como pensávamos do início, o 
Wagner está discipulando 3 rapazes e eu 3 moças com o livro Conhecendo 
Deus. Ontem elas chegaram em casa  dizendo:  Por que Deus não colocou 
vocês na minha vida antes? Na hora só rimos, agora depois de refletir, sei 
que não estava preparada para isto, e que assim também será na vida 
delas quando forem discipular outras pessoas. Deus faz todas as coisas no 
tempo perfeito dEle, só precisamos viver um dia de cada vez, e deixar Ele 
nos santificar segundo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Estivemos 
olhando fotos, e sentimos muita saudade e alegria também de ter 
lembranças tão boas de vocês. Um abração”. Cláudia e Wagner (Fazedores 
de Tendas da CPV em Goiás).  
 

“Nesse segundo encontro de reflexão, foi falado sobre liderança. Num 
segundo momento, dirigí a análise situacional da Igreja. O pessoal gostou e 
ontem as tarjetas estavam expostas no templo. A próxima etapa deve entrar 
na análise específica das alternativas de trabalho da Igreja, em que devo 
apresentar a Igreja em Núcleos. Está sendo muito interessante como tudo 
está acontecendo de maneira natural. Tive uma boa reunião preparatória 
com o Pr. Ronildo na quinta-feira depois da minha aula, 22h, em que 
conversamos bastante sobre a experiência da CPV. Ontem no culto ele 
mencionou o aspecto da valorização da criança, que eu havia mencionado 
e convidou a Jussara a orar por elas. As mensagens estão girando em 
torno desse contexto de priorização do que é importante: resgatar o 
propósito, a essência, e não as atividades da igreja. Wiliam e Jussara 
(Fazedores de Tendas da CPV em Aracajú – IP Sião).  
 

Sobre a mensagem do Affonso Zuin falando sobre construção: “Excelente, 
cara. Muito bom. Queria estar aí, ter ouvido e participado da discussão nos 
núcleos. Pode somar a isso tudo o texto que o Gustavo escreveu que traz à 
discussão a questão do culto centrado no templo”. Kléos e Lúcia (Fazedores 
de Tendas da CPV em Leeds-Inglaterra).  
 

SERMÃO DO CULTO DE DOMINGO PASSADO 
Nos núcleos desta semana, com boa participação e freqüência foi discutido 
o sermão sob o título: Perdendo a Cabeça, baseado na morte de João 
Batista em Mc 6. 14-29. Mensagem trazida pelo Cácio. (Missionário da CPV 

entre os Amanajés na Amazônia a partir de fevereiro de 2006).  
 

“O Núcleo é o melhor lugar para evangelismo e amizade”. 
Discipular é andar junto com o amigo, ensinando-o. 

 

NÚCLEO 3: CULTO DE ANIVERSÁRIO E BOLO 
O n. 3 (centro) fez um culto com mais de 30 convidados especiais no salão 
de festas do prédio, comemorando os aniversários do mês de setembro da 
Dona Angélica (11) e Affonso Zuin (24).  
 

EXAMES SR. ANTÕNIO 
Nestas próximas semanas o Sr. Antônio vai se submeter a vários exames e 
precisa das nossas intercessões diante de Deus.   
 

CPV DE OLHO NAS CRIANÇAS, numa mensagem aos Pais 
“A criança aprende o que vive e vive o que aprende”  
Se a criança vive sob crítica, ela aprende a condenar; 
Se a criança vive sob hostilidade, ela aprende a brigar; 
Se vive ridicularizada, ela aprende a ser tímida; 
Se vive sob humilhação, ela aprende a sentir-se culpada; 
Se vive com tolerância, ela aprende a paciência; 
Se vive com encorajamento, ela aprende a ter confiança; 
Se vive com louvor, ela aprende a apreciar; 
Se vive com compreensão, ela aprende a justiça; 
Se vive com segurança, ela aprende a ter fé.  
Se vive com aceitação e amizade, ela aprende a achar o amor.  
Amor não dispensa a vara com limites claros e definidos.  
 

CIRURGIA DA NATÁLIA, filha do Paulo e Lú 
A cirurgia programada foi com a finalidade de corrigir um erro de planta do 
pé direito. A Natália, em plena recuperação, já começa a andar sem o 
auxílio das muletas. Vamos orar e agradecer.   

 

MISSÕES NA PRÁTICA E NO CORAÇÃO 
Entregar mensalmente ofertas missionárias estendendo nossos 
braços onde não podemos ir é o objetivo da CPV com o alvo 
de darmos o equivalente a 1 dólar por pessoa no primeiro 
domingo do mês. Deixe de tomar um refrigerante e doe para Missões. 
Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Todos são convidados a doar.   
 

  DÍZIMOS e Construção no PRÓXIMO Domingo 
dia 9. Preparar e orar antes, pegando o envelope no novo 
escaninho fixado na entrada.  
 

VIAGEM A NITERÓI, RJ – TREINAMENTO: De 30-9 a 2-10. 
Do n.1: Beatriz e Edna; n.2: Cláudio e Lígia; n.4: Marina, Lúcia, Letícia e 
Chiquinho; n.5: Paulo Santana e Lourdes; V.Sol: Geraldo Márcio e Maria  José; 
além do Pr. Paulo Leal, Priscila e Cida.  
 

CONVITE DE CASAMENTO                
EUNICE e EDIVAL -  Próximo sábado dia 8 de outubro 9h30 da 
manhã, no quintal da Iraci Puschmann em Silvestre. Chá de Panela na 
sexta-feira dia 7 às 19h30 no salão da IPV.  


