
 

�          ANIVERSARIANTES  
 

Terça, dia 6 – Beatriz Colpani. 
Quarta, dia 7 – Sr. Antônio; Samuel (n. 2) e Yume Rodrigues. 

Quinta, dia 8 – Daniel e Sara Colpani. 
Sexta, dia 9 – Estevão Freitas.  

Domingo, dia 11 – Sérgio Santos e Lucimar Souza.  
 
 
 
 
 

11-dez Próximo domingo 
Dízimos e ofertas para construção.  

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.  

Quarta 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   187 – 04 dezembro 2005 

______________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (J.Braz - JB) Tatiana e Ricardo  
Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Cynthia e Stanley 

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

 

 

CÁCIO, 29 e ELISÂNGELA, 28 
estão assumindo o campo 
missionário no Amazonas, no 
Projeto Amanajé, na região de 
de São Gabriel da Cachoeira, no 
alto do Rio Negro. Eles fizeram 
Mestrado em Missiologia no 
CEM e ele foi o primeiro pastor 
da CPV em 2002-03.  

www.caciosilva.com.br 



Hoje – Ofertas de Missões   
 

CULTO 

Direção: Mensagem:  
Núcleo 1 Pr. Cácio 

Próximo domingo:  Isméria, Edna e Cantata      
 

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) 

 

Marlene.      
 
Próx. Domingo – Ana Paula e Luiz.  

 

  
O núcleo ainda é o melhor lugar para evangelismo e amizade. 
Mas é preciso apaixonar-se envolvendo na obediência ao 
discipulado.  
 

Os Núcleos estão encerrando o ano e entrando em recesso 
até o mês de março. ISTO NÃO SIGNIFICA PARALISAÇÃO, 
MAS UM TEMPO IRREGULAR ONDE PODE TER 
CRIATIVIDADE PARA CAMINHAR, ORAR, COMER JUNTOS, 
PASSEAR E OUTRAS COISAS DA AMIZADE DE FORMA 
LEVE E MADURA.  
 

“Coloque Missões no seu Núcleo em primeiro lugar e Deus dará as 
coisas necessárias” Isto é buscar primeiro as coisas do Reino e a 
sua Justiça. (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.    
 
 
 
 

“Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos 
que ficam e com as mãos dos que contribuem”  
 
 
 

ESTATÍSTICA DE NOVEMBRO (Sr. Edson) 
 

Presenças Dia 6 Dia 13 Dia 20 Dia 27 
Adultos 79 68 70 83 

Crianças 23 27 24 28 

Total 102 95 94 111 
 

 
 

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.   

 

  DÍZIMOS  
No próximo domingo, sendo o 
2º do mês, vamos ter a 
oportunidade de 
reconsagração de vidas, 
entregando nossos Dízimos e 
Ofertas para construção.  
 

“A questão não é bem quanto do meu 
dinheiro eu darei a Deus, mas quanto 
do que recebo de Deus reservarei para 
mim”.  
 

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

ASSEMBLÉIA  
Avaliação e planejamento. 
37 adultos e 5 crianças na Mata 
do Paraíso, no dia 26, pararam 
para pensar na CPV em 2006.  
 

CAMINHADA ECOLÓGICA 
Mais de 15 pessoas domingo 
passado de manhã estrearam um 
novo roteiro para um passeio 
ecológico. Ele será repetido em 
janeiro de 2006.  
 

BOAS VINDAS À D. JÚLIA.  
Com 85 anos a mãe do Almir, 
está firme e presente no nosso 
meio. Ela mora no Paraná.  

ORANDO  
Yume – Com febre intensa. 
Sô Antônio – Cirurgia no olho. 
Sô Jair – Pé quebrado.  
Daison-Tia Maria–Em viagem até dia 14.  
 

CANTATA DE NATAL DIA 11 
Para crianças, adolescentes, jovens 
e adultos. Uma oportunidade de você 
louvar com muita música no Natal. 
Será no próximo domingo.   
Fale com a Isméria ou Edna.  
 

CULTO DE NATAL  
Dia 18 - Teremos um livreto com a 
história recontada do Natal para cada 
família presentear um amigo.  
Servirá também para oferecer ao 
vizinho e outras casas da nossa 
região em nome da CPV.  
 

CÃIBRA ou CÂIMBRA?  
As 2 formas de escrever estão corretas. 
Dentro de cada crente existe uma dor de 
câimbra latente ou residente.  
Somos todos iguais e carentes dos 3 
meios de Graça expostos domingo 
passado para sobrevivermos:  
1. Oração; 2. Bíblia e 3. Igreja.   
 

DISCIPULADO  
Não se faz sem muita oração e 
dependência de Deus.  
 

PAIXÃO  
Multiplicar núcleos precisa de muitos 
líderes com convicção de servir 
apaixonadamente a Jesus, numa 
paixão originada no próprio Deus.  

 

Ovelha que vive isolada vira petisco de 

lobo!  
 

VENHA ORAR EM GRUPO 

 


