
 

�          ANIVERSARIANTES  
 

Segunda, dia 7 – Cláudio Henrique.  
Terça, dia 8 – Alexandre Borém.  
Quarta, dia 9 – Hadassa Alves.  

Sexta, dia 11 – Ana Paula; Daniel Vasváry (Escócia);  
Otto Baêta e Raíssa Campos.   

 

11-nov Próxima SEXTA - 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 e lua cheia.  

26-nov Assembléia para Membros Batizados. Planejando 2006 – 
14 horas na Mata do Paraíso. Sábado.  

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

3-dez Culto de Gratidão pelo aniversário de 15 anos 
da Sara e Daniel Colpany – sábado às 19 horas.  

11-dez Celebrando o Natal - Cantata.  
18-dez Culto de Natal com Santa Ceia.  

 

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  (2ª, 4ª e 6ª - 13 às 17 horas).  

 

Boletim   183 – 06 novembro 2005 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
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) Beatriz e Almir  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Cynthia e Stanley 

 4 (Silvestre-C.Céu) D. Glorinha 
Segunda-19h00 5 (JB-Violeira) Lu e Paulo  
Terça-18h30 3 (Centro) Rosely e 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 

 
 

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

Escala Hoje 
   

 

CULTO 

Direção Núcleo 4 
Mensagem Pb. José Cambraia 

Próximo domingo Pr. Paulo Leal e n. 5     
 

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) 

 

Marina e Léo.     
 
Próx. Domingo – Silvana e Hélio .   

 

 



Projeto Calçada – Notícias 
Lourdes (CPV) e Lílian (I. Batista) estiveram em B.H. nos dia 24, 
25 e 26/10 a convite de Luciana Falcão (coordenadora de 
treinamentos no Brasil do Projeto Calçada da missão S.G.M., hoje 
missão Life Worlds), com vistas a se prepararem para serem 
“multiplicadoras” em Minas Gerais ou até no Brasil.  
Para mim este tempo significou muito, pois: 
- Pude rever a metodologia do Projeto e tirar dúvidas;  
- Avaliar a minha atuação na Rebusca e C.P.V.;  
- Iniciar um preparo para treinar outros irmãos no uso da bolsa 
I.Q.S.E. (Imagine Quem Sou Eu);  
- Conhecer pessoas e instituições comprometidas com o Senhor e o 
Seu Reino;  
- E, principalmente, ver o impacto da Palavra de Deus no coração das 
pessoas, fazendo com que o milagre do Senhor aconteça.  
Foi um tempo maravilhoso em todos os sentidos, pois pude 
experimentar o cuidado do Senhor em muitas áreas. Minhas forças 
foram renovadas por Ele, e tenho certeza de que ‘O SENHOR Deus me 
deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me 
enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade 
para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em 
que o SENHOR salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se 
vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos 
que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de 
felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Eles farão o que é 
direito; serão como árvores que o SENHOR plantou para mostrar a todos a sua 

glória.’ Is 61. 1-3 (NTLH). (Este projeto tem apoio da CPV e nele 
trabalham como voluntárias a Lúcia e Lourdes).  
 

Priorize seu tempo e horário 
18h15 – Participando da Adoração na Celebração, 
sob a direção de um núcleo em escala.   
 

TESOURARIA DA CPV (Dilcimar) 
O Paulo Santana responde pelas compras diversas. A tesoureira 
Dilcimar controla e paga todas as contas diretamente nos 
fornecedores, depois de conferido e recebido pelo interessado. Não 
se deve comprar e pagar pedindo reembolso, mas solicitar a 
autorização antes da compra.  
 

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. “Ide e fazei discípulos”.  
O núcleo ainda é o melhor lugar para evangelismo e amizade. 

  Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  
 

“Li o jornal Brasil Presbiteriano - edição de outubro de 2005 - no qual há referência à 
ComUNIDADE Presbiteriana de Viçosa. Entrei no Site. Não obstante, o mesmo está 
em construção. Peço que, sendo possível, o senhor possa compartilhar conosco, a 
sua experiência com Pequenos Grupos. Estamos muito interessados nesta visão 
simples, eficiente e fundamental para os nossos dias, em que as pessoas têm um 
relacionamento superficial umas com as outras. O nosso Conselho está bem 
consciente desta necessidade! Com muita estima e admiração cristãs, 
Rev. Eude Carvalho da Rocha - Pastor na Igreja Presbiteriana em Vila Fiori – Sorocaba-SP”  

(Cópia do Jornal Brasil Presbiteriano sobre a CPV, está afixada no mural).  
 

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

 

ADOLESCENTES  
Sob a liderança do Gilmar e 
Lidiane, que precisam das nossas 
orações, foi realizado um 
excelente retiro-acampamento na 
chácara Thais com 22 
adolescentes dias 29-30-outubro.  
Orar por este ministério.   

 
DONA MARINA E LÉO  
Com um almoço especial na casa 
do Paulo e Lu, comemoraram no 
feriado dia 2 com a família o 
aniversário de casamento 
assistindo um filme.  
Desde que ela chegou na CPV há 
mais de 2 anos, mantém uma 
freqüência absoluta no culto e no 
núcleo. Parabéns D. Marina.  
 
 
 

  DÍZIMOS – 2º  
No próximo domingo traga seu 
dízimo voluntariamente para o  
sustento e construção da CPV. 
 

GERAÇÃO INTEGRADA 
Famílias do núcleo 3:  
Daison-Tia Maria; Marlene; 
Angélica; Mariana; Lúcio-Rosely; 
Affonso-Débora. (Wagner-Cláudia).  
Famílias do núcleo 4:  
Osmar-Terezinha; Chiquinho-
Lúcia; Léo-Marina; Argemiro; 
Ricardo-Eva.   
 

Núcleo 3 (discipulando)  
Agora o núcleo 3 tem uma extensão 
na Quinta-Feira com 2 novas famílias 
dirigidas pelo Affonso e Débora.  
 

BATISMOS 
Uau! Que notícia boa! Parabéns 
Chiquinho, Lúcio e Rosely pela 
atitude de fé e obediência ao Senhor. 
Bênção demais. Cácio e Elisângela.  
 

ORAR 
Júlio – Proposta de mudança p/ RN.   
Baêta – No HSS pedras nos rins. 
Ana Lídia – Infecção urinária.  
Ricardo – Cirurgia de Hérnia.  
Almir – Pressão arterial alterada.  
Sô Edson – Dores nos rins.  
Silvana – Em viagem.  
 

 


