
 

�          ANIVERSARIANTES  
 

Hoje, dia 11 – Lucimar Souza e Sérgio Santos. 
Segunda, dia 12 – Ricardo Batista (n.1). 

Terça, dia 13 – Denise Leal e Casamento Sílvio e Eliane. 
Quinta, dia 15 – Lúcio Freitas.  

Sexta, dia 16 – Priscila Mendes (Carminha e Adão).  
 
 

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

Dia 18 Culto de Natal.  

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

2 a 6-Jan  Som do céu mirim – MPC BH (R$ 160,00).  
15- Jan Café da manhã da comissão de construção.  

20- Jan Luar de Oração no quiosque.  

29- Jan Passeio ou caminhada ecológica.  

10- Fev Homens da Promessa.  
 

 

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   188 – 11 dezembro 2005 

______________________________________________ 
 

 
 
 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 

Segunda-19h30 2 (JB-Liberdade) Ana Lídia e Sô Antônio 
 4 (Silvestre-C.Céu) Terezinha e Osmar 

Segunda-19h00 5 (JB-Violeira) Lu e Paulo  
Terça-18h30 3 (Centro) Em recesso  
Quinta – 19h30 1 (J.Braz - JB) Beatriz e Almir  

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).  

 

 

N A T A L 

O que é o Natal? 
Talvez Jesus tenha nascido em 
Outubro. Mas o mundo todo 
comemora em Dezembro. Este 
nascimento não é de uma pessoa 
comum. Ele mudou o tempo, o 
calendário e introduziu um novo 
Reino na terra: O Reino dos Céus. 
Jesus ainda está vivo e nos 
capacita a vivermos neste Reino 
com Ele.  Basta invoca-Lo.  



Hoje – Dízimos  
 

CULTO 

Direção: Mensagem:  
Min. Infantil Min. Infantil 

Próximo domingo:  Pr. Paulo Leal  e n. 4      
 

Ministério 

Infantil  
 

 

Apresentando uma cantata de Natal. 
No próx. Domingo: Programa especial de Natal.    
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Ana Paula e Luiz.       
 
Próx. Domingo –  Roberto e Família.  

 

  

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.  
 

 
 

QUARTA-FEIRA 

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.   

 

O projeto de Deus é ter uma grande família, com filhos parecidos 
com Jesus, numa inter-dependência exemplar. Deus abençoa a cada 
um com dom complementar ao outro. Não se pode fazer tudo 
sozinho. Uns intercedem, outros jejuam, outros oram, outros 
evangelizam de forma especial, mas todos usam de misericórdia, 
amam e discipulam com a sua própria vida.  
Precisamos da Misericórdia para não comparar e exigir do outro aquilo 
que fazemos e da forma que fazemos e pensamos. 

 

  DÍZIMOS  
Hoje, por ser o 2º domingo, 
teremos a oportunidade de 
repensarmos nossos valores e 
compromissos, entregando 
nossos dízimos e ofertas à 
vista de Deus.  
“Uma igreja pode considerar-se 
missionária quando investe mais de 
50% de suas finanças na Missão de 
Deus (e missões transculturais), pois 
a Bíblia diz que onde está o seu 
tesouro aí está o seu coração”.  
 

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

FORMA ou CONTEÚDO? 
A FORMA é a estrutura, 
organização, cultura, 
conhecimentos, costumes, 
tradições, legalidades, 
comparações e outras 
necessidades do dia a dia.  
O CONTEÚDO é o coração, a 
sensibilidade, o relacionamento, a 
amizade, a transparência, a 
comunhão e intimidade com Deus 
Pai e Criador, é imitar a vida de 
Jesus em família de geração 
integrada para evangelismo.  
Avalie 2005. Onde você 
colocou sua força e atenção?  

 
PROJETO AMOR 

A Denise, esposa do Pr Paulo, 
solicita doações de roupas, 
agasalhos e outros objetos em 
bom estado para vender no 
BAZAR, ajudando no sustento 
e atendimento dos 
dependentes químicos.  

LIVRETOS DE NATAL  
Você pode pegar um 
livreto de Natal com o 
carimbo da CPV para dar 
a um amigo. De graça.  
Os núcleos poderão 
organizar e distribuir na 
sua região com a sua  
vizinhança.  
Uma oportunidade de 
mostrar quem somos e o 
verdadeiro Natal aos 
amigos. Leve os seus.  

 

ORAR 
Vestibulandos – Priscila ... 
Yume – Saúde. 
Pai Paulo Santana – Exames. 
Lourdes – Problemas de saúde.  
Famílias da CPV com alguma 
dificuldade e projetos para 2006.   
 

CULTO DE NATAL  
Próximo domingo dia 18 teremos 
um culto de Natal.  
As crianças até 12 anos terão um 
programa especial de Natal.  
 

DESERTO COM DEUS 
Enriquecimento do quarto de escuta. 
Grupos pequenos em retiros curtos 
sem crianças para aprofundamento 
na relação pessoal com Deus.  
Esta, é uma das propostas feitas no 
planejamento para 2006.  
 

DISCIPULADO  
Não se faz sem muita oração e 
dependência de Deus. A CPV 
tem (de graça) revista apropriada 
para orientar o líder que deseja 
discipular e outra revista para o 
amigo estudar em casa e depois 
conversar com o discipulador.  

 

Ovelha que vive isolada vira petisco de 

lobo!  
 

VENHA ORAR EM GRUPO 

 


