
 

�          ANIVERSARIANTES  
 

Dia 22, ontem – Pedro Stanley. 
Segunda, dia 24 – Carla Soares.  

Sexta, dia 28 – Letícia Assis e Ricardo Oliveira.  
Domingo, dia 30 – Kléos L. César Jr.  

 

29-out - Culto 22 anos do CEM na 1ª Ig. Batista-19h30. 
– Acampamento - Retiro dos Adolescentes. 

5-nov - Líderes e auxiliares de núcleos na casa do Daison 
para ouvir relatos de Niterói. 17 h–Sábado.  
- Show gospel no Campestre –Ig. Batista Sião-R$ 3,00.  

11-nov Homens da Promessa – De homem para homem. 

18-nov Mini-Vigília – Sexta - 20h em luar de oração no 
quiosque com chimarrão, chá, lua cheia e Santa Ceia.  

27-nov 11ª caminhada ecológica de gerações 
integradas. 9 horas – pela Violeira.  

3-dez Assembléia de planejamento 2006-Mata Paraíso. 

11-dez Celebrando o Natal - Cantata.  
 

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

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����  Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________  
Próximo domingo: Profissão de fé e Batismo do 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.  
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 SOB PRINCÍPIOS DO REINO DOS CÉUS.  

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) Márcia e Tekinho  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Soninha e Cláudio 

 4 (Silvestre-C.Céu) D. Jussara 
Segunda-18h30 5 (JB-Violeira) Cida e Ademir  
Terça-18h30 3 (Centro) Angélica e Tucho  
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 

 
 

* Orar pelo Emeric na Escócia com insuficiência de sustento financeiro.  

Escala Hoje 
   

 

CULTO 

Direção Núcleo 2 
Mensagem Pb. Geraldo Márcio 

Próximo domingo Pr. Elben César e n. 3     
 

Ministério 

Infantil  
 

 

ED até 12 anos - 18h45 com os Facilitadores.  
 

Participam do culto e sobem após o louvor para a ED.  
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Tia Maria e Daison – n.3.  
 
Próx. Domingo – Eva e Ricardo – n.4 .   

 

 



Ministério Infantil – até 12 anos.  
São muitas as pessoas envolvidas e muito trabalho durante a 
semana, visando os Núcleos e ED. (Priscila e Facilitadoras).  
 

17h00 – Atividades manuais enquanto os adultos 
fazem seus cursos (Com a tia Edna e Cida).  
As crianças sobem direto para o último andar na sala 
apropriada.  
Às 18h as facilitadoras se juntam para orar pelas crianças na 
sala do maternal e descem para o Culto.  
 

18h15 – Participando da Adoração na Celebração 
com os adultos.  
As crianças devem assentar com os pais para serem ajudadas 
na adoração. É bom ajudar também as crianças sem os pais.  
 

18h45 – Subindo para a ED no último andar para 
repassar o princípio da semana sobre Apocalípse 
neste quadrimestre. (Com as facilitadoras).  
O mesmo princípio será repetido em casa com os Pais e no 
Núcleo durante a semana, com as revistas apropriadas e 
especiais para estes momentos.  
 

DISCIPULANDO no núcleo e preparando seu amigo para 
Profissão de Fé e Batismo. Temos apostila apropriada para o 
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 Pela D. Genésia, mãe do Tiago, namorado da Flávia Márcia, 
participante do n. 3 – Ela foi Internada no Hospital de Novo Horizonte- SP.  
 

ANIVERSÁRIO DO CEM – CONVITE CULTO  
Culto de gratidão na 1ª Igreja Batista, próximo sábado dia 29 às 19h30. 
Toda a CPV está convidada a se alegrar com o CEM neste culto.  
 

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

QUEM É VOCÊ NA CPV? UM DISCÍPULO DEPENDENTE DE JESUS? Ou um 
independente e preso nas suas próprias forças? Lembre-se que o Evangelho 
não é da salvação, mas é do Reino. Somos do Reino falando dos valores como 
servos de Jesus. Como cidadãos do Reino, vivemos princípios do Reino. Não 
basta ser salvo é preciso obedecer com total dependência.     
 

NOVO CALENDÁRIO: Assembléia 
de planejamento para 2006 no 
princípio de dezembro.  
A Débora Zuin já está estudando o 
novo calendário da CPV e espera 
sugestões.  
 

  MISSÕES – 1º  
O gasofilácio permanece aberto 
pra você fazer a sua parte pelo 
sustento, construção e missões.  
 

 VIOLÃO: É a equipe de 
louvor sendo treinada.  
 

GERAÇÃO INTEGRADA 
Famílias do núcleo 1:  
Almir-Beatriz; Galvin-Dilcimar; 
Tekinho-Márcia, Wiliam-Isméria; 
Ricardo-Tatiana; Sr. Ademir; Baêta-
Solange; Edgard-Edna (Emeric-
Marcy; Cácio-Elisângela).  
 

ALMIR –Internado no HSS domingo 
passado com problemas na pressão 
arterial. Está sob controle e passa bem.  
ANA LÍDIA – Melhorou sua saúde que 
andava ruim há mais de 15 dias. 

CARTA AO DAISON:  
“Jantou aqui em casa um colega de 
islâmico de Bangladesh. Lá pelas 
tantas o marido me perguntou se 
poderia se retirar para orar. Ele me 
perguntou onde era a direção norte. 
Dei-lhe uma bússola e ele foi para o 
quarto. Quando voltaram perguntei 
se poderia fazer uma oração. Então 
expliquei que nós cristãos oramos 
em nome de Jesus por ser o único 
que pode mediar conversa entre nós 
e Deus. Levantei-me e orei em 
português mesmo. Volta e meia a 
senhora faz contato com a Lúcia. Ele 
é professor de uma universidade e é 
cheio de títulos. Aqui ele faz post- 
doctor. Há muitos muçulmanos por 
aqui. Os encontramos por toda 
parte.Eles andam meio 
amedrontados com a situação 
provocada com os atentados em 
Londres no início de julho”. Kléos Jr.  
 
ADOLESCENTES  
Acampamento de final de semana. 
Falar com o Gilmar e Lidiane.   

 

    VENHA ORAR EM GRUPO  
 

QUARTA-FEIRA de manhã, 7h30 na figueira da Aspuv na Vila Gianetti, 
intercedendo pelo seu ministério no trabalho.  

19h30, Salão aberto ao bairro para intercessão, orando pela CPV, por 
necessidades especiais e libertação.   

 

BIMESTRAL Lua Cheia - na penúltima Sexta-feira dos meses ímpares 
(18-novembro) – Mini vigília no Quiosque com Santa Ceia.   

 

ESTATÍSTICA DE SETEMBRO (Sr. Edson) 
 

Presenças Dia 4 Dia 11 Dia 18 Dia 25 
Adultos 79 72 74 88 

Crianças 25 21 22 29 

Total 104 93 96 117 
 

COMO ENTRAR NA LISTA DA CPV NA INTERNET?  
Mandar o seu e-mail para o emericvasvary@yahoo.com solicitando 
a inclusão e depois confirmar a resposta do Emeric no Yahoo.  


