
 

�          ANIVERSARIANTES  
 

Segunda, dia 21 – Luís Carlos (filho da Neuza e Tatão). 
– Carminha do Adão.  

Quinta, dia 24 – Casamento Lúcio e Rosely.  
 
 

26-nov Assembléia dos membros da CPV. Planejando 2006  
Próximo Sábado, 14 horas na Mata do Paraíso.  

27-nov 11ª caminhada ecológica de gerações 
integradas. Próximo Domingo - 9 horas.  

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

4-dez Culto de Missões com o Cácio e Elisângela. 
Benção de envio para Amazonas.  

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  
 

 1 (J.Braz - JB) Edna e Edgard  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Roberto e Fátima 

 4 (Silvestre-C.Céu) Terezinha e Osmar 
Segunda-19h00 5 (JB-Violeira) Lu e Paulo  
Terça-18h30 3 (Centro) Tia Maria e Daison  
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)  
   

 

CULTO 

Direção Mensagem 
Núcleo Ado Pb. Osmar Ribeiro 

Próximo domingo Miss. Arabela – CEM e n. 2     
 

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) 

 

Eliane e Sílvio.      
 
Próx. Domingo – Cida e Fernanda.  

 
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).  

 

Procure sempre convidar o amigo, vizinho, colega de trabalho para 
visitar o seu Núcleo. Ore por ele e amplie as relações do Núcleo.  
 
Você é um missionário onde está, em casa no trabalho ou na escola. 
Todos somos Sacerdotes do Reino, ungidos igualmente para servir.    
“Quem não tem uma causa pela qual morrer não tem motivo para viver”  

 

HOJE – Dia de alimentos 
Alimentos e materiais não perecíveis são trazidos para a cesta da 
igreja no Terceiro Domingo do mês.   
 
Os Núcleos e os Líderes são incentivados para esta oportunidade, 
lembrando de orar dentro do Núcleo. As necessidades podem ser 
trazidas para os Diáconos.  
 
Os Diáconos, sob a coordenação do Cláudio Henrique, auxiliados 
pela D. Marina e Paulo Santana, estão cuidando da distribuição aos 
congregados e participantes que necessitam.  
  
   

    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.  

Domingo – 18h00 pelo Ministério Infantil na quitinete.    
 

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

 

 

MUDANÇA DE ENDEREÇO 
Gilmar e Lidiane agora moram 
em novo AP na Rua dos 
Passos, 372 Ap 5.  
Celular: 9217-8871 
Podem receber visitas e orações.  
  
 

  DÍZIMOS e 
MISSÕES  
“Contribua de acordo com a 
sua renda, para que a sua 
renda não fique de acordo com 
a sua contribuição”  
 
O gasofilácio permanece sempre 
aberto para receber suas 
contribuições todos os domingos.  
 
Mas sempre no 1º domingo 
reconsagramos nossas vidas com 
as Ofertas para Missões.  
 
Sempre no 2º domingo 
reconsagramos com os dízimos.  
 
Sempre no 3º domingo 
reconsagramos com doações de 
alimentos e outros materiais não 
perecíveis para distribuição.  
 
APOSTILA  
Conhecendo Deus. Quem tem em casa 
uma apostila deve devolver para o 
controle da CPV. Falar com Daison. 
 

PROBREZA  
Aquí como na França, a pobreza 
é o elemento potencialmente 
explosivo, assim como o Pecado 
Residente dentro de cada crente 
é tão explosivo, como foi a 
pobreza na França nestes dias.  

Núcleo A1: 
Gilmar; Lidiane, Dedé, Neno, 
Gutierrez, Letícia, Gutembergue, 
Sara, Daniel Colpany, Davi, 
Elaine, Jamile, Luisinho, Mateus, 
Gustavo, Amanda, Marcinha, 
Carol, Daniel, Diná, _______   
 

Orar 
Júlio – Proposta de mudança p/ RN.   
Wagner – Trabalho em MS.  
Tatiana – Infecção urinária.  
Adolescentes e Jovens.  

 
Cantando no Natal 

Uma oportunidade de você louvar 
com muita música no Natal. Fale 
com a Ismeria ou Edna. Ensaios: 
Sexta e Sábado às 19 horas. 
Apresentação dia 11-dezembro.   

 
Natal  

Teremos um livreto com a história 
recontada do Natal para cada 
família presentear um amigo.  
Também poderemos distribuir 
este livreto nas casas dos amigos 
e vizinhos da nossa região.  

 
Conclusão do n.1 e 3:  

Culto aceitável é com a própria vida 
que começa na Segunda Feira em 
casa, no trabalho, na escola e 
termina com a Celebração no 
Domingo às 18h15.  

 
PZMN  

A CPV foi representada por Edgard e 
Osmar. Apresentou os relatórios do 
exercício de 2005, que foram 
aprovados pelo Presbitério neste 
final de semana em Ubá.  
Participaram todos os pastores da 
região e os presbíteros enviados 
pelas igrejas.  
 

 


