
 

�          ANIVERSARIANTES  
 

Sexta, dia 18 – Marcy Vasváry (Escócia).  
Sábado, dia 19 – Gustavo Dergam.  

 

 
 
 

18-nov Próx Sexta - Mini-Vigília – 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 bimestral 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.  

Quartas Orando no salão 19h30 e na Aspuv às 7h30 
 

 

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. 
 

Cultos de Celebração às 18h15 e Escola Bíblica de Treinamento às 17h00.  
________________________________________________  
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UMA IGREJA VIVA NAS CASAS EM NÚCLEOS DE GERAÇÕES INTEGRADAS.  
APROFUNDANDO E APLICANDO O SERMÃO DE DOMINGO.  

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

 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Lígia e Jorge 
 4 (Silvestre-C.Céu) Argemiro 

Segunda-19h00 5 (JB-Violeira) Marília e Sérgio  
 

Terça-18h30 3 (Centro) Tia Maria e Daison  
(Feriado) 1 (J.Braz - JB) Edna e Edgard (3ª f) 

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)  
   

 

CULTO 

Direção Mensagem 
Núcleo 5 Pr. Paulo Leal 

Próximo domingo Pb. Osmar e n. Adol     
 

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) 

 

Silvana e Léo.      
 
Próx. Domingo – Eliane e Sílvio.  

 
Rua Jequeri, 215 – João Braz – Viçosa-MG. (edgard@ufv.br) 

 Telefone: 3885-2139  (2ª, 4ª e 6ª - 13 às 17 horas).  
 

 



DISCIPULANDO e preparando seu amigo para Profissão de Fé e 
Batismo. Temos apostila apropriada para o seu trabalho extra-núcleo.  
O núcleo ainda é o melhor lugar para evangelismo e amizade. 

  Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  
 

Os Núcleos em 4 “Es” nas casas durante a semana, oram 
semanalmente pelos nossos missionários e correspondem com eles. 
“Coloque Missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas 
necessárias”. (Emeric e Cácio: N. 1; Kléos: N. 2; Wagner N. 3; Wiliam N. 5).  
“Quem não ama missões transculturais, deve começar a duvidar da sua salvação, 
pois é o diabo que odeia esta tarefa”  

 

Correio-E da semana 
“Meu núcleo teve estudando Islamismo. Tiramos umas conclusões muito 
interessantes. A principal delas é que o islamismo surgiu com as decepções 
do cristianismo. Ao ler o texto onde Jesus pregava numa CASA que estava 
lotada de gente para ouvi-lo, chegou um coxo trazido por seus amigos 
numa maca. Por não conseguirem espaço para conduzir o amigo, fizeram 
um buraco no telhado (estragando a casa do homem) e desceram o amigo 
até Jesus. Discutiu-se que nossas igrejas são grandes. Quem entra tem 
lugar pra sentar e achegar-se ao púlpito com macas sem maiores 
impedimentos... Mas não tem quem os cure”. Kléos Jr. (Inglaterra).  
 
“Queridos irmãos da CPV. Gostaria de compartilhar com vocês, que oram 
por nós, uma alegria muito grande. A primeira pessoa a querer conhecer a 
Biblia apareceu hoje! Ela é chinesa, 21 anos, seu nome é Tin, estuda 
comigo no curso de inglês e tem participado das nossas reuniões de oração 
com os estudantes. Hoje, na hora do intervalo, estávamos conversando 
com a professora, quando a Tin perguntou a professora se ela freqüentava 
a igreja. A professora é a esposa do pastor da igreja onde funciona a nossa 
escola. Diante da resposta afirmativa, começaram as perguntas que foram 
bem respondidas de forma que ela entendesse direitinho. Gostaria de ler a 
Bíblia (a professora ofereceu a ela a Bíblia em chinês e inglês) e ela 
aceitou! A cada resposta respondida pela professora, ela ficava encantada, 
a professora me olhava, como quem diz, está vendo? E eu emocionada, 
tinha que fazer forca para não chorar. Temos até agora feito somente 5 
reuniões e já está aparecendo os resultados, na ultima reunião eu convidei 
uma colega de turma para falar sobre o País dela, a Korea do Sul, ao 
terminar minha ministração, orei pela Korea, pela família dela e por ela. 
Pedindo bênçãos para a nação dela e família. Temos orado por novos 
alunos, já chegaram 7 alunos novos. Queremos glorificar a Deus, Ele tem 
agido nas nossas reuniões. Continuem orando pelas reuniões e por 
sabedoria nas explanações e exposição da Bíblia, bem como pelo meu 
Inglês para que eu possa ser bem entendida. Se alegrem comigo”. Marcy e 
Emeric (Escócia).  
  

Graça, Paz e muita alegria amados da CPV. Estamos bem!!! Graças ao 
Senhor temos tido lutas e vitórias. Primeiramente quero agradecer pelas 
orações, lembranças e tudo o que vocês continuam fazendo por nós. Eu, 
Wagner, estou a 1 mês de terminar as aulas, e ano que vem não tenho 
certeza de emprego. Gostaria que vocês orassem pois no dia 13 vou fazer 
um concurso aqui para o Estado mesmo. A Cláudia esta cada dia mais 
empolgada com o serviço na farmácia. Temos trabalhado um pouco na 
igreja, com louvor, ministério com crianças e auxilio de jovens que querem 
conhecer mais a Deus (Discipulado). Temos também um grande desafio.  
Existem alguns casais que não possuem amigos aqui na cidade. Assim 
como nos eles chegaram a pouco e precisam de ajuda. Espero que vocês 
possam orar por eles. A Nicole vai essa semana comigo para Campo 
Grande em mais uma bateria de consultas medicas. Ela tem melhorado do 
xixi, mas continuem orando. A Anne está cada dia mais traquina e faladeira.  
Queridos, como sempre falo, temos saudades, e oramos por vocês. Espero 
que cada dia mais vocês possam ser dependentes de nosso Senhor.  
Um grande abraço”. Wagner, Cláudia, Nicole e Anne (MS).   
 

ADOLESCENTES  
Sob a liderança do Gilmar e 
Lidiane. Eles precisam das 
nossas orações para as suas 
atividades, união e crescimento.   
 
 

  DÍZIMOS – Hoje 
“Contribua de acordo com a 
sua renda, para que a sua 
renda não fique de acordo com 
a sua contribuição” Ainda é 
tempo de contribuir com Missões.  
 

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

ORANDO   
Quarta – 7h30 em frente a Aspuv na Vila 
Gianetti e às 19h30 no Salão.  Domingo 
18h00 pelo Ministério Infantil.  

Amanhã – dia 14, na IPV 
Formatura 2005 dos alunos do 
CEM. A CPV está convidada.  
 

GERAÇÃO INTEGRADA 
Famílias do núcleo 5: 

Paulo–Lourdes; Sérgio–Marília; 
Ubiracy–D. Lydia; Ademir–Cida; 
Daniele, Carla, Amanda. (Wiliam - 
Jussara).  
 

ORAR 
Júlio – Proposta de mudança p/ RN.   
Ana Lídia – Infecção urinária.  
Sô Oziel – Próstata alterada.  
Ricardo – Recuperação da cirurgia.  
Almir – Pressão arterial alterada.  
Sô Edson – Dores nos rins.  
 

CANTANDO NO NATAL 
Uma oportunidade de você louvar 
com muita música no Natal. Fale 
com a Ismeria ou Edna. Ensaios: 
Sexta e Sábado às 18 horas. 
Apresentação dia 11-dezembro.  

 

ESTATÍSTICA DE OUTUBRO (Sr. Edson) 
 

Presenças Dia 2 Dia 9 Dia 16 Dia 23 Dia 30 
Adultos 50 77 75 75 87 

Crianças 16 30 24 21 19 

Total 66 107 99 96 106 
 


