
 

�          ANIVERSÁRIO   
 

Terça, dia 11 – Sílvio Nogueira. 
 

18h15 – Celebração dos núcleos. Próximo 
domingo dia 16 teremos Santa Ceia do Senhor.   
 

“Como irei sentir-me no dia do juízo final se passarem diante de meus olhos 
todas as oportunidades que perdi, e ficar provado que minhas desculpas não 
foram mais que meros disfarces para meu orgulho e acovardamento?.” (W. E. 
Sangster) 
 

O núcleo é o melhor lugar para evangelismo e amizade.  Procure sua 
igreja numa casa, num núcleo. Leve seus vizinhos e amigos. 
 
 

 Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo! 
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

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

O Conselho enviou carta de transferência da família Wiliam, que 
será o pregador da IP Sião de Aracaju-SE no próximo domingo.  
 

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 reuniões de núcleos nas casas durante a semana.  

Também o ministério infantil até 12 anos. Informe-se. 
 
  

ComUnidade  
Presbiteriana de Viçosa 

CPV 

 

 

Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 
 

Rua Jequeri, 215 – João Braz – Viçosa-MG. (edgard@ufv.br) 
 Telefone: 3885-2139  (2º, 4º e 6º - 13 às 17 horas).  
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UMA IGREJA VIVA NAS CASAS, APROFUNDANDO E APLICANDO O SERMÃO DE 

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

 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (J.Braz - JB) Beatriz – Almir  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Lígia - Jorge 

 4 (Silvestre-C.Céu) D. Maria (*)  
Segunda-18h30 5 (JB-Violeira) Lourdes - Paulo  
Terça-18h30 3 (Centro) Angélica (*)  
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 

 
 
 
 
 

Hoje Dízimos – 2º domingo  
   

 
CULTO 

Direção Núcleo Adol 
Mensagem Pb. Daison Silva 

Próximo domingo Pr. Paulo Leal e  N.1    
 

Ministério 

Infantil  
 

 

ED até 12 anos - 18h50 com os Facilitadores.  
 
No último andar, após abertura e louvor do culto.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Lúcia e Chiquinho.     
 
Próx. Domingo – Débora e Zuin .   

 

 



DEPOIMENTOS PARA O DIA 23 OUTUBRO  
O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido?  
“Menos armas e munições, teremos como conseqüência menos vítimas de 
armas de fogo e menos famílias destruídas. Diga SIM a vida e SIM ao 
desarmamento”. Almir Colpani.  
 

“Como cidadão brasileiro que deseja viver em um país mais seguro e feliz 
minha resposta não pode ser outra a não ser um grande e  vibrante SIM. 
Minha segurança diminui quando se descobre que há 17 milhões de armas 
de fogo no Brasil e que 44% das vítimas são jovens entre 14 e15 anos. O 
cidadão ou cidadã do bem tem que correr pela paz. O desarmamento  é 
urgente, é vital para a paz. É um primeiro passo, e não constitui uma etapa 
final. Como cristão brasileiro sua resposta não pode ser outra a não ser um 
firme e convicto SIM. Afinal de contas como você justificará para seus filhos, 
seus irmãos em Cristo, seus vizinhos, de que as leituras e pregações de 
textos como “Elevo os meus olhos para os montes” (Sl 121.1) e o “O Senhor 
é o meu Pastor” (Sl 23.1). Textos santos que ensinam e pregam esperança 
no Senhor e não em recursos ou provisões humanas são para valer? A 
Palavra de Deus não é apenas poesia, é regra de vida, de conduta, de 
ética. Crente que votar “não” neste referendo tem um sério problema de fé. 
Aconselho-o a rever seus valores de confiança Naquele que é o Autor da 
vida, da paz, do perdão, da harmonia entre os cidadãos”. Daison Silva 
 

“Percebo que ter uma arma em casa não me garante segurança alguma e 
me traz riscos imensos para minha casa e pessoas que a visitam. Devo 
lembrar do que diz o salmista em Sl 127.1: Se o Senhor não guardar a casa 
em vão vigia o sentinela” José Henrique-Galvin.   
 

TREINAMENTO DE NITERÓI – RJ  
15 líderes participaram do módulo de igreja em núcleos e do módulo do 
ministério infantil nos dias 30 a 02 de outubro. Eles darão um relatório da 
viagem na próxima reunião do grupo de líderes de núcleos.  
 

VALEU A PENA O INVESTIMENTO?  
Nós pais, recebemos uma missão de Deus que é a educação espiritual dos 
nossos filhos. “E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua 
casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te”. (Dt 6.7). 
Devemos ter em mente que o caráter de um indivíduo é moldado na 
infância e os pais são exemplos para a criança em formação. “O homem 
bom tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E o 
homem mau tira o mal do seu depósito de coisas más. Porque a boca fala 
do que o coração está cheio”. (Lc 6. 45). A igreja deve andar junto com os 
pais nesta missão, dando suporte, pois a maneira como a igreja recebe as 
crianças, é a maneira como ela está recebendo Jesus. "Quem receber em 
meu nome uma destas crianças, estará também me recebendo e quem me 
recebe, não recebe somente a mim, mas também Aquele que me enviou”. 
(Mc 9.37). Lígia Dergam.  
 

“Foi muito bom ouvir e aprender com quem tem experiência conciliada com 
a real Piedade como o Pr. Robert Lay”. Geraldo Márcio  
 

“O núcleo da Escócia passa a ser nossa responsabilidade. Devemos orar e 
acompanhar o Emeric e Marcy. Foi maravilhosa a experiência do 
treinamento. O convívio com os irmãos que foram, a alegria, a harmonia, o 
comportamento santo e compromissado de todos. Confesso que fiquei 
emocionado com tudo isso e mais próximo da CPV em sua missão. O 
treinamento foi edificante, bem dosado e ministrado por um servo ungido (e 
não "ungidão") e coerente. Verdadeiramente as convicções se fortaleceram. 
Sem dúvida colheremos os resultados desse investimento, e não falo só por 
mim. Foi muito gratificante, só para citar um exemplo, ver o Chiquinho, 
numa reunião simulada (trabalho de grupo) defendendo com ardor e 
conhecimento a idéia de núcleo; explicando com paixão, para o Geraldo 
Márcio, o que era uma igreja em núcleos. 
Foi bênção, muita bênção, foi tudo maravilhoso. Creio que o Cláudio  
complementará com um "glossário” do treinamento e da viagem dos 
cepevenses". Pr. Paulo Leal 
 

LEMBRAR: No próximo Domingo dia 16 será o dia para a cesta 
de alimentos e materiais não perecíveis. Vamos juntar no culto. 
 

ORAR 
Pelos exames médicos do Sr. Antônio, pai da Ana Lídia.  
Pela família do Stanley, que perdeu um irmão aos 37 anos.  
Pelos pés e braços quebrados (Tekinho e Kalebe).  
Pelo culto de 22 anos do CEM na igreja batista.  
Pelos que viajam ou sairão de viagem nos próximos dias:  
Osmar e Terezinha, Manaus-AM.  Baêta e Solange, Europa.  Affonso Zuin, China. 
Daison Silva, Ilha de Martinica.  Edgard, Salvador e Aracaju.  
 

 Quais são as atitudes que Deus espera de você como HOMEM? 
Homens da Promessa e de Palavra NESTA sexta dia 14 no quiosque.  

 

“O nosso sustendo não tem sido suficiente sem as ofertas missionárias que 
recebemos do Brasil. Precisamos de novos mantenedores. A Marcy 
precisaria parar de trabalhar como cleaner, o trabalho é muito pesado, mas 
no momento não podemos. Continuamos aguardando o posicionamento do 
serviço de imigração do Reino Unido sobre a renovação dos nossos 
vistos”. Emeric e Marcy – (Fazedores de Tendas da CPV na Escócia). 
 

  DÍZIMOS – Hoje: 2º domingo.  
“Estamos entregando nosso dízimo aqui na igreja de Sião, onde 
congregamos. Mas a nossa oferta missionária será depositada 
mensalmente direto na conta bancária da CPV” . Wiliam e Jussara.  
 

17 às 18 horas: Classes para adultos e adolescentes e 
uma sala para atividades das crianças até 12 anos no último andar.  
-------------------------------------------------------------------------  

“Fico emocionada quando vejo que meu filho sabe mais Bíblia do que eu” Yara–n.2  


