
 

�          ANIVERSARIANTES  
   

Terça, dia 18 – Edna Alves.  
Quarta, dia 19 – Casamento Ubiracy e D. Lydia.  

Sábado, dia 22 – Natanael Augusto.  
Domingo, dia 23 – James Gilbert.  

 

“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) 
 

PARABÉNS Família!!  
Pelo envolvimento em todos os níveis (antes, 
durante e depois) na 5ª festa da criança 
domingo passado. Tivemos mais de 250 
pessoas notando a presença de Jesus.  
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����    Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 - O Conselho emitiu carta de transferência para a IP de Anápolis 
para a irmã Eunice Cunha Bueno, casada com Pr. Edival dia 8.  
 

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.  

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).  

 

Boletim   180 – 16 Outubro 2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
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) Edna e Edgard (*)  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Roberto e Fátima 

 4 (Silvestre-C.Céu) D. Glorinha  
Segunda-18h30 5 (JB-Violeira) Marina e Sérgio  
Terça-18h30 3 (Centro) Débora e Zuin (*)  
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 Cestas – 3º domingo  
   

 

CULTO 

Direção Núcleo 1 
Mensagem Pr. Paulo Leal 

Próximo domingo Pb. Geraldo Márcio.     
 

Ministério 

Infantil  
 

 

ED até 12 anos - 18h50 com os Facilitadores.  
 

Participam do culto e sobem após o  louvor.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Débora e Zuin.     
 
Próx. Domingo – Tia Maria e Daison .   

 

 



REFERENDO DO PRÓXIMO DOMINGO  
 

O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido?  
 

Como votar? O voto é obrigatório.  
SIM – tecla 2 e apertar confirma.  
NÃO – tecla 1 e apertar confirma.  
Em branco – tecla “Branco” e apertar confirma.  
Nulo – qualquer tecla (exceto 1 e 2) e apertar confirma.  

Os que estão fora da zona eleitoral devem justificar. 
 

Embora encontremos na Bíblia o relato de violência praticada por interesses de 
estados, a mensagem bíblica orienta a não violência. Uma das mensagens mais 
enfática neste sentido é o texto do profeta Isaías 2.4, que aborda este tema num 
contexto de invasão e de violência, afirmando que: "Ele julgará entre os povos e 
corrigirá muitas nações; estas converterão as suas espadas em relhas de arados e 
suas lanças, em podadeiras; uma nação não levantará a espada contra outra nação, 
nem aprenderão mais a guerra". Citam-se ainda, outros textos: Jr 29.7; Os 1.7; Mt 
5.9; 26.52 - Pela paz!  Pr. Paulo Leal 
 

Apesar de desnecessário, com alto custo e possíveis motivações falsas e de mau 
gosto, a convocação para o referendo é real e obrigatória. Não haverá alteração da 
Constituição Federal e nem do Estatuto do Desarmamento (exceto do art. 35), seja 
qual for o resultado. Parece coisa pra “inglês” ver. Dizendo sim ou não, estamos 
usando do direito de referendar uma decisão e não vai alterar em nada a nossa 
segurança pessoal. Quem precisa poderá ter, mas eu nunca vou ter uma arma em 
casa. Minha segurança e socorro vêm do Senhor, que fez os céus e a terra. Edgard.  
 

Diga SIM a vida e SIM ao desarmamento”. Almir Compani.  
 

Como cristão brasileiro minha resposta não pode ser outra a não ser um firme e 
convicto SIM. 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”. No dia do casamento de 
minha irmã Raquel em Campo Grande MS eu voltei da festa às duas horas da 
manhã e como a casa estava cheia, dormi na sala. Pelo fato que tinha mais gente 
para chegar e não estarem com chaves, deixei a porta destrancada. No dia seguinte 
encontrei minha carteira e documentos no chão do lado de fora da casa e percebi 
que havia desaparecido um talão de cheques e uma pequena quantia em dinheiro. 
O fato não teve maiores conseqüências alem dos inconvenientes de sustar cheques 
e fazer ocorrência policial, porém como estamos nas vésperas do plebiscito sobre 
proibição de venda de armas gostaria de fazer algumas ponderações que julgo 
relevante. Considerando que: 1. Eu não notei quando os demais chegaram e nem 
quando o ladrão entrou na sala e pegou a carteira; 2. Eu estar dormindo sem óculos; 
Nesta situação faço uma analise do que ocorreria se tivesse uma arma ao meu 
alcance: 1. Eu não teria feito a menor diferença, pois eu não percebi nada; 2. Eu 
poderia ter acordado na hora em que o ladrão entrou e o teria detido; 3. Eu poderia 
ter acordado na hora em que o ladrão entrou e o teria matado; 4. Ele poderia 
perceber que eu estava armado e ter me matado; 5. Ou ainda eu ter acordado na 
hora em que os demais chegaram matando-os, confundindo-os com ladrões; 
Excetuando a segunda hipótese todas as outras ou não teria evitado o ocorrido ou 
teria criado uma situação muito pior e irreversível. José Henrique-Galvin.   
 

Hoje lendo o boletim da CPV fiquei com mais convicção em dizer SIM ao 
desarmamento. Gostei muito do depoimento do Sr. Daison e dos outros irmãos. 
Vamos orar para que o bem vença o mal e a paz volte e reinar. Deus nos abençoe 
em Cristo Jesus. Lusinéia (ex-CPV na Bahia).  

CONVOCAÇÃO: Aos sábios e inteligentes, agrônomos, 
especialistas e outros entendidos da terra e plantas. É 
preciso fazer crescer as 46 árvores plantadas há 3 anos 
que ainda não dão sombra. Para a próxima festa da criança 
no quiosque. Falar com o Sô Edson e Sérgio.  
 

18h15 – Celebração dos núcleos. 
Você crê na ressurreição dos mortos?  
Com a Santa Ceia, rememoramos a volta de Jesus. 
Examine-se, arrependa, confesse e tome do Pão e do Vinho.     
 

Discipulando no núcleo e preparando seu amigo para Profissão de Fé e 
Batismo. Temos apostila apropriada para seu discipulamento pessoal. Fale 
com o seu líder. O núcleo ainda é o melhor lugar para evangelismo e amizade. 

  Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  
 

ORAR e AGRADECER 
Pelos exames médicos do Sr. Antônio, pai da Ana Lídia.  
Pelo culto de 22 anos do CEM na Igreja Batista, dia 29 sábado.  
Pelo acampamento dos adolescentes – Gilmar e Lidiane.  
“No final da semana passada, fomos a Carmópolis-MG comemorar os 60 anos de 
casamento dos pais da Lú. O sr. Hélio está com 82 anos com dificuldades para 
andar e com problemas de saúde, a dona Maria com 76 anos e com disposição e 
saúde de causar admiração e agradecimento a Deus. Foram 3 dias muito 
abençoados por Deus! Hoje estou novamente viajando, vou a Diamantina levar o 
meu irmão. Devido às viagens são 3 domingos consecutivos fora da CPV, que 
pena”!  Graça e Paz, Paulo/Lú/Natália. 
 

Camisetas: No Treinamento de Niterói 2 irmãs almoçaram com o Pr Sérgio 
e Leila em São Gonçalo. Eles são ex-CPV e ex-alunos do CEM. Mandaram 
abraços e camisetas cor de abóbora.  
 

APOSTILAS Conhecendo Deus. Quem tem em casa esta apostila deve 
devolver para o controle da CPV. Falar com Daison.  
 

CALENDÁRIO 2006: Teremos assembléia ordinária para a programação da 
CPV no final de novembro. A Débora Zuin já está estudando um novo 
calendário para a CPV e espera sugestões.  
 

  DÍZIMOS – O gasofilácio permanece aberto pra você.  
 

Onde está um crente, Jesus pode ser sentido e notado. O Reino de Deus 
está sendo expandido com cristãos convictos em todo lugar.   
Martinica fica a sudoeste da América Central. Relevo montanhoso e 
vulcões ativos. Integrante da França com mais de 370 mil habitantes. 
Daison irá visitar na companhia do seu genro e da sua filha Luciene.   
Já a China é famosa por sua cultura de 4.000 anos de história. Tem uma 
grande muralha construída a 215 aC. Mais de 1,2 bilhão de habitantes. Zuin 
irá visitar a China visando a criação de uma frente China-UFV.  


