
 

�          ANIVERSARIANTES  
 
 

Segunda, dia 19 – Yuri Rodrigues e Casamento Edson e Eny Alves. 
Terça, dia 20 – Fernanda Leite e Wallacy Lino. 
Quarta, dia 21 – Casamento Wagner e Cláudia. 
Sexta, dia 23 – Casamento Paulo Leal e Denise.  

 
 
 
 
 

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

2 a 6-Jan  Som do céu mirim – MPC BH (R$ 130,00).  
15- Jan Café da manhã da comissão de construção.  

20- Jan Luar de Oração no quiosque.  

10- Fev Homens da Promessa no quiosque.  

18-Fev Casais sobre harmonia conjugal.  
Sorvetada dos adolescentes.  

27-Fev Convescote das crianças.  

5- Mar Passeio ou caminhada ecológica.  

6-Mar Culto de abertura do semestre no CEM com o Pr 
Robert Lay – Menonita de Curitiba.  

 

 
 
 
 
 

Caminho da CPV = Relacionamentos. 
(Anotando o sermão para compartilhar no núcleo) 

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - ����  Note e anote   

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________  
 
 

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   189 – 18 dezembro 2005 

______________________________________________ 
 

 
 

Você já pode ler todos os boletins anteriores 
desde 2002 na interNet, acessando a página da 
www.cpv.org.br . Esta página está sendo mantida 
pelo Ademir Rodrigues Pinto.  
 

                     NÚCLEOS e EBT  
 

Em recesso até março, mas não paralisado.  
(Usando a criatividade).  

Supervisão 1 de Núcleos – Edgard e Edna (*) - 3891-8557  
Pastor – Paulo Fernando da Glória Leal – 3892-5665 

 
 

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.  

 
 

Rua Jequeri, 215 – João Braz – Viçosa-MG. (edgard@ufv.br) 
 Telefone: 3885-2139  (2ª, 4ª e 6ª - 13 às 17 horas).  

 

 

AVALIANDO 2005 para 
confessar e agradecer.  
 

PENSANDO 2006 para 
envolver, entregar, tornar 
disponível e crescer rumo 
à maturidade e serviço.  



Hoje – Escala   
 

CULTO 
Direção: Mensagem:  
N. 4 Pr. Paulo Leal  

Próximo domingo:  Paulo Santana e n. 5 
 

Ministério 

Infantil  
 

 

Hoje:  
Festa de Natal para as crianças até 12 anos. 
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Roberto e Família.       
 
Próx. Domingo –  Cristiano e Laurinha.  

 

Filme: AS CRÔNICAS DE NÁRNIA 
O Leão, a feiticeira e o guarda roupa, de C.S.Lewis, fala de 4 jovens 
aventureiros que ao brincar de enconde-esconde na casa de campo 
de um velho professor encontram por acaso um guarda-roupa 
encantado que os levam a lugares nunca antes sonhados. 
Ultrapassando a porta do armário, eles são removidos da Londres da 
2ª guerra mundial para o espetacular universo paralelo conhecido 
como Nárnia – um reino de contos de fadas em que animais 
silvestres falam e criaturas mitológicas vagam pelas montanhas. Mas 
Nárnia está sob a maldição gelada de uma bruxa louca, Jadis, a 
feiticeira branca, que condenou a terra a sofrer com um inverno 
eterno. Agora ajudados pelo verdadeiro líder de Nárnia, o sábio e 
místico leão Aslam, os 4 aventureiros descobrirão sua força e 
conduzirão Nárnia a uma espetacular batalha para se libertar da 
escravização glacial da feiticeira para sempre. Tocando em temas 
eternos como bem e mal; o poder da família; da fé e da esperança 
nos momentos mais sombrios, trata-se de uma fábula clássica para 
os dias de hoje, conhecidos desde 1950. (A Ana Lídia passou a sua 
infância lendo estes livros).  
Um filme sem igual com computadores e softwares de última 
geração tornaram possível a materialização deste lugar imaginário 
de C.S. Lewis com mais de 20.000 criaturas e personagens virtuais 
incríveis. Não é tão imaginário quanto parece, porque se trata do 
mesmo problema da queda do homem em Adão, da ação do malígno 
e da Salvação em Jesus prometida por Deus.  
Vale a pena assistir este filme com as crianças e com os amigos, 
provocando uma conversa de fé e salvação em Jesus.  
 

PROJETO A.M.O.R. 
A Denise, esposa do Pr Paulo, solicita doações de roupas, 
agasalhos e outros objetos em bom estado para serem 
vendidos no BAZAR, ajudando o sustento financeiro do projeto. 
 

TESOURARIA – 2005 
O exercício eclesiástico encerrou 
dia 31-outubro, iniciando em 
Novembro de 2004, (Inclui rescisão 
e mais dois meses do Pr Auke em 2004).  
Foram aprovados pelo PZMN os 
relatórios e contas do exercício 
de 2005, depois de auditadas 
pela comissão de exame de 
contas e aprovadas pelo 
Conselho, como segue:  
 

Gastos em 2005: 
Causas Locais      25.501 – 50% 
Evang. e Missões  13.165 – 26%  
Pessoal e pastor   10.125 – 20% 
Patrimônio               2.033 –  4%   
            Total                 50.824  
Detalhes na planilha que está 
fixada no mural.  
 
 
 
 

  DÍZIMOS E 
MISSÕES  
 
Sempre no 1º domingo 
recolhemos ofertas para os 
missionários (1º Jan).  
 
Sempre no 2º domingo 
recolhemos os dízimos e ofertas 

para construção (8-Jan).  
 
Sempre no 3º domingo 
recolhemos alimentos e materiais 
não perecíveis para as cestas.  
 
“Se você acredita no que você 
gosta no Evangelho e rejeita 
aquilo que quiser então você 
não acredita no Evangelho, 
mas em sí mesmo”.  
 

LIVRETOS DE NATAL  
Você pode pegar um 
livreto de Natal com o 
carimbo da CPV para dar 
a um amigo. De graça.  

 

ORAR 
Vestibulandos – Priscila. . .  
Pai Paulo Santana – Com câncer. 
Galvin e Dilcimar – Em viagem.   
Famílias com alguma dificuldade, 
conjugal ou financeira.   
 
 

CANTATA DE NATAL  
Foi no domingo passado. Deus 
providenciou a Isméria e com 
pouco tempo ela promoveu uma 
linda participação com gerações 
integradas.  
“O melhor foi a rodada de pizza 
na Paulistana com os 
participantes e alguns “penetras” 
reapresentando quase todas as 
músicas de novo”.  
 

HOJE 
As crianças até 12 anos terão um 
programa especial de Natal hoje.  

 

DISCIPULADO  
A CPV tem Revista apropriada 
(de graça) para orientar aquele 
que deseja discipular o amigo.  

 
Ser Cristão, SEM ser RELIGIOSO? 
É abandonar a religiosidade, as 
tradições, o luxo, a moda, os gostos 
pessoais, a hipocrisia residente, o 
pecado latente, a priorização do 
mundano e a sociedade.  
É abandonar a FORMA, o vazio.    
É buscar evangelizar por amizade e 
relacionamentos.  
É sempre priorizar o CONTEÚDO, 
enriquecendo o “Quarto de Escuta”.  
 

 


