
 

�          ANIVERSARIANTES  
 

Segunda, dia 28 – Júlia César (Inglaterra). 
               – Leonildo Assis.   

 

 
 
 

 
 

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

11-dez Celebrando o Natal - Cantata.  

12 a 17 Semana de encerramento das atividades do ano 
nos Núcleos e na ED.  

18-dez Culto de Natal.  

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.  
________________________________________________  

Boletim   186 – 27 novembro 2005 

______________________________________________ 
 

 

 
 
 

 
 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (J.Braz - JB) Dilcimar e Galvin  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Soninha e Cláudio 

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

 
 

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

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

 

 

 

CONVITE 
Próximo sábado, dia 3  
19 horas na CPV.  
Culto de Gratidão pelo 
aniversário de 15 anos 
dos gêmeos: Sara e 
Daniel Colpany. 



Hoje  
 

CULTO 

Direção: Mensagem:  
Núcleo 2 Miss. Arabela 

Próximo domingo:  Cácio-Elisângela     e n. 1     
 

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) 

 

Cida e Fernanda.      
 
Próx. Domingo – Marlene.  

 

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.    
 

“Uma igreja não existe para sí mesma, mas para o mundo”  
 

Alimentos e outros não perecíveis 
Recolhemos alimentos e materiais não perecíveis no domingo 
passado, por ser o 3º domingo do mês.  
 

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.   

 

  MISSÕES  
No próximo domingo, sendo o 
1º do mês, vamos ter um culto 
missionário e levantar ofertas 
para sustento dos nossos 
missionários.  
Participe com entusiasmo.  
O pregador será o Cácio. 
Vamos aproveitar e promover o 
envio desta família para o 
campo no Amazonas.  
 
Sempre no 2º domingo 
reconsagramos nossas vidas com 
a entrega dos 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. 
 

RECESSO  
Na semana de 11-dez será 
encerrada as atividades 
regulares dos Núcleos e da ED, 
até março de 2006.  
 

Não significa paralisar o Núcleo, 
mas entrar num período livre, não 
regular, que pede a sua 
criatividade para integração, 
como oração, caminhada, 
lanches, passeios e visitas.  
 
BIBLIOTECA  
Ela está apenas recebendo os 
retornos e organizando o acervo 
para reiniciar o processo de 
empréstimos no próximo ano.  

Núcleo 3: 
Agora o núcleo 3 funciona também 
nas quintas feiras, num núcleo 
especial de extensão com 3 famílias 
sendo discipuladas pelo Affonso e 
Débora.  
 

Orar 
Wagner – Trabalho em MS.  
Tatiana – Infecção renal.  
Júlio e Angélica – Mudança p/ RN.   
Stanley - Em viagem até dia 4.  
 

Cantando no Natal dia 11 
Uma oportunidade de você louvar 
com muita música no Natal. Fale 
com a Ismeria ou Edna.  
Ensaios: Sexta e Sábado às 19h00.  
Apresentação dia 11-dezembro.  
Para todas as idades.    
 

Natal dia 18  
Teremos um livreto com a história do 
Natal para cada família presentear 
um amigo.  
Também poderemos presentear em 
cada casa de vizinhos da nossa 
região em nome da CPV.  
 

Conclusão do n.1  
Somos iguais ao filho mais velho e 
ao filho mais novo. Somos todos 
pródigos, carentes e necessitadas da 
constante presença de Deus, por 
causa do pecado residente. Esta 
situação nos faz priorizar coisas 
erradas e valorizar aquilo que não 
tem valor a longo prazo.   
 

PZMN  
O Presbitério Zona da Mata Norte 
reuniu em Ubá na semana passada e 
a CPV ficou com 2 membros eleitos 
na Diretoria para 2006, os outros 2 
são de Ubá, além do Secretário 
Executivo Angelo Pinheiro, que é 
eleito por 3 anos, vencendo seu 
mandato no próximo ano. Presidente: 
Paulo Leal; Vice: Paulo Miguel, 
Secretários: Edgard e Júnior de Ubá 
e Tesoureiro: João Belluzzo.   

 


