
 

�          ANIVERSARIANTES  
 
 

Hoje, dia  30, – Kléos L. César Jr.  
Quarta, dia 2 – Casamento Léo e Marina.  

Quinta, dia 3 – Sarah Alves (Alfenas).  
 

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

11-nov Homens da Promessa – De homem para homem – No 
quiosque – 20 horas.  

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:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________  
 

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) Dilcimar e Galvin  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Ana Lídia e Sô Antônio 

 4 (Silvestre-C.Céu) D. Lucinéia 
Segunda-19h00 5 (JB-Violeira) D. Lydia e Sr. Ubiracy 
Terça-18h30 3 (Centro) Dona 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 

 

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

Escala Hoje 
   

 

CULTO 

Direção Núcleo 3 
Mensagem Pr. Elben César 

Próximo domingo Pb. José Cambraia-IPV e n. 4     
 

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) 

 

Eva e Ricardo.     
 
Próx. Domingo – Marina e Léo .   

 

 



Priorize seu tempo e horário 
 

17h00  
No último andar:  
 - Atividades lúdicas para as crianças. Tia Edna e Cida.   
 - Grupo de Adolescentes. Com o Gilmar e Lidiane.  

 - Cursos: Treinamento e formação de liderança para 
evangelismo e vida cristã com compartilhamentos.  
Neste semestre: Práticas devocionais e conhecendo Deus. 

Facilitador Daison. 18h00 – Oração pelo Min. Infantil.  
 

18h15 – Participando da Adoração na Celebração, 
sob a direção de um núcleo.  

– ED até 12 anos no último andar para aplicar o 
princípio da semana. (Com as facilitadoras).  
O mesmo princípio será repetido em casa com os Pais e no 
Núcleo durante a semana, com revistas apropriadas e especiais 
para estes momentos.  
 

Núcleos em 4 “Es” nas casas durante a semana.  
QUEM É VOCÊ NA CPV? UM DISCÍPULO DEPENDENTE DE JESUS? Ou 
independente e preso nas suas próprias forças? Como cidadãos do Reino, 
vivemos os princípios do Reino. Não basta ser salvo é preciso obedecer.     
 

DISCIPULANDO 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!  
 

REFORMA PROTESTANTE 
Lutero, Calvino e outros fizeram a maior reforma da história da 
igreja sob forte oposição. Em 1537 chegou ao Brasil vários 
profissionais reformados Calvinistas, que morreram ou foram 
expulsos. O Presbiterianismo nasceu nesta época na Escócia 
através de John Knox, indo para Inglaterra, depois EUA e em 
1859 através de Simonton chegou no Rio de Janeiro.  
 
APOSTILAS Conhecendo Deus. Quem tem em casa esta apostila deve 
devolver para o controle da CPV. Falar com Daison.  

ADOLESCENTES  
 - 24 adolescentes participaram 
do churrasco amigo na casa do 
Daison no sábado passado.  
- Desde ontem eles estão 
acampados na chácara Thais em 
Cachoeirinha. Voltarão hoje 
depois do culto.  
- Eles estão sob a liderança do 
Gilmar e Lidiane, que são 
orientados pela Rosely e Lúcio. 
Os pais estão envolvidos no 
traslado e auxiliando a equipe. 
Paulo Santana, Lu e Marlene 
estão cuidando da alimentação e 
outros detalhes de apoio.  
 

CALENDÁRIO 2006: Conforme 
nosso calendário teremos 
assembléia ordinária para a 
programação da CPV no princípio 
de dezembro. A Débora Zuin já 
está estudando o novo calendário 
da CPV e espera sugestões.  
 
 

  MISSÕES – 1º  
No próximo domingo traga sua 
oferta voluntária para missões.  
O gasofilácio permanecerá  
aberto pra você poder fazer a 
sua parte pelo sustento e 
construção.  
 

GERAÇÃO INTEGRADA 
Famílias do núcleo 2:  
Cláudio-Soninha; Lígia; Ana 
Lídia-Sr. Antônio; Sr. Edson; 
Stanley-Cynthia; Afrânio-Yara; 
Roberto; Hélio-Silvana; Jonathan; 
(Kléos-Lúcia).  
 

BATISMOS  
- Chiquinho está hoje 
assumindo diante da igreja a 
sua opção pelo Reino dos 
Céus, firmando 
publicamente o seu 
compromisso de seguir 
fielmente a Jesus.  
A água do batismo vai 
simbolizar aquilo que 
aconteceu no seu interior: 
novas atitudes e mudanças 
de caráter, passando 
também a ser membro da 
igreja visível - CPV.  
 

- Lúcio e Rosely estão 
consagrando publicamente 
através do Batismo, o seu 
filho menor Filipe, por uma 
família cidadã do Reino. Eles 
confessam o pecado 
residente e a dependência 
de Jesus para educarem o 
Filipe e o Estevão no 
caminho para os Céus.  
 

ORAR 
Ricardo – Cirurgia de Hérnia.  
Emeric – Sustento na Escócia.  
Sô Edson – Dores nos rins.  
Almir – Recuperando a saúde.  
Zuin e Daison – Em viagem.  
 

NOVO ENDEREÇO  
Eunice, Renata e Edival  
Rua Bolívia, Q 59, lote 3  
Vila Santa Isabel  
Anápolis – GO 75.083-110  
Tel – 62 – 3318.7882    

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 pelo Yahoo. 


