
 

�          ANIVERSARIANTES  
 

Ontem, dia 24 – Sr. Ademir Natal. 
Terça, dia 27 – Laura Silva e Raíssa Godoy. 

Quarta, dia 28 – Talita Vasváry. 
Quinta, dia 29 – Hugo Alves e Marília Cardoso. 

Domingo, dia 1º – Lúcia Izabel.   
 
 
 

AGENDA 
 

3-8 Jan Congresso Nacional da ABUB no Centro de 
Vivência da UFV – Mais de 800 participantes do 
Brasil e de mais 15 países.   

20- Jan Luar de Oração no quiosque com chimarrão.  
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.  
Quarta Orando no salão às 19h30 – Grupo intercessão.   

 

 

ESCALA DE HOJE  
 

 

CULTO 

Direção: Mensagem:  
N. 5 Paulo Santana  

Próximo domingo:  Rosely Freitas e n. 3 – s/Missões.  
 

Ministério 

Infantil  
 

 

Hoje:  
EBT para as crianças até 12 anos (18h45). 
 

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Cristiano e Laurinha.       
 
Próx. Domingo –  Marília e Sérgio.  

 

Planeje um JEJUM semanal em família, pelo 
crescimento do seu núcleo e conversão do seu amigo. 
Em 2006 seja um desocupado e subversivo para o Reino. 

 
 

 
 

ComUnidade  
Presbiteriana de Viçosa 

CPV 
 
 

Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 
 

Cultos de Celebração às 18h15 

________________________________________________  
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(PARA OS MEMBROS DA CPV, PENSANDO EM 2006) 

 

"Ó Senhor Jesus Cristo, que nasceste de mãe hebréia e te 
alegraste pela fé de uma mulher síria e de um soldado romano; 
que recebeste com amor os gregos que te procuraram e que 
foste ajudado por um soldado africano a carregar a cruz: ajuda-
nos (COMO IGREJA EM 2006) a levar pessoas de todas as 
raças a se tornarem co-herdeiras do teu reino, destinadas a ver 
a tua glória. Amém." 
 

Qual será o seu principal trabalho, como 
membro da CPV em 2006? O mandamento 
de Jesus é claro: Ir e fazer discípulos.  
Fale, convide e use de graça a “revista” para o seu amigo.  
 
 
 

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).  

 

InterNet: www.cpv.org.br   
 

 

Ovelha que vive isolada vira petisco de 

lobo! Fique dentro de um núcleo na CPV!  
 

ORAÇÃO DE 
NATAL 



JESUS IDENTIFICOU-SE COMPLETAMENTE CONOSCO 
PENSAR FAZ DIFERENÇA. Reavalie sua vida.  
Sendo homem, Jesus tornou possível a nossa ligação direta 
com Deus. Não depende mais de sacrifícios e de ninguém mais.  
Estudar e pensar faz muita diferença na vida cristã.   
Como a sua Bíblia vai ser usada no quarto de escuta em 2006? 
Quantas horas por semana você está disposto a investir em 
2006 no estudo e na evangelização pessoal do seu amigo?  
 

E-MAILs DE FORA: 
OI CPVenses!  

”Espero que tudo esteja em paz por aí! Estou sentindo falta do clima 
"brasileiro". Por aqui, presbiteriano não é nada fácil... As coisas estão 
indo muito bem, mas o frio tá pegando... Na minha escola participo 
do FCA que é um grupo de adolescentes (mais ou menos uns 30) 
parecido com a UPA, mas não tem religião definida. Reunimo-nos 
toda segunda na casa de um professor e na terça-feira na hora do 
almoço. Baseiam-se na Bíblia e em muita comida, sem os santos, 
mas oram o “Pai-nosso” todas as reuniões. Agora, começaram 
também os estudos Bíblicos com o professor de historia fissurado e 
totalmente viajado na Bíblia. Reunimos quase todo domingo. Ele me 
faz pensar. Até demais.  
Espero que todos tenham um Natal muito bom e cheio de amor! 
Desejo a todos um feliz ano novo com muito calor e praia!”  

 :( hahaha... beijos! Camila Dergam – EUA.  
 

Queridíssimos da CPV, 

Mais uma vez agradecemos pelo apoio e carinho de vocês. Esse ano 
de 2005 foi muito especial para nós, mas não teria sido o mesmo 
sem as suas orações e encorajamento.  
Queremos continuar caminhando juntos em 2006. 
Com muito carinho, Cácio e Elisângela – BH.  
 

Querida familia CPV, 
Desejamos um final de ano repleto de alegria e comunhão. Que em 
2006 as bênçãos do Senhor transborde alegria e paz nos corações. 
Com carinho e gratidão. Emeric, Marcy, Joao Victor, Daniel e Talita – Escócia.  
 

Caros “Itibas” CPVenses,  

Acabamos de receber aquele monte de cartões de natal da turma da 
CPV. Ficamos emocionados. Obrigado, Kléos, Lúcia e Júlia – Inglaterra.  
 

Amigos,  

Beijos. Amamos vocês muito. A CPV é a materialização das bênçãos 
de Deus em nossa vida. Amados, cada vez que escrevo a vocês, meu 
coração aperta... tenho muitas saudades de vocês. Que Deus os 
abençoe cada dia mais. Wagner, Cláudia, Nicole e Anne - MS.  
 

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

OBEDECENDO EM 2006 
“Somente quando a igreja cumpre sua 
função missionária é que justifica a sua 
existência. Se Jesus Cristo é Deus e 
morreu por mim, então nenhum sacrifício 
que eu fizer por Ele pode ser grande 
demais”  
 

CONGRESSO ANUAL 
Em Águas de Lindóia – SP.   
De 23 a 25 de março de 2006.  
Será o 5º congresso anual de 
igrejas em células no Brasil.  
Paixão e Persistência será o 
tema do Congresso.  
Pb. Stanley (e família) está indo. 
Interessados juntar com ele.  
 

BISCOITOS TEREZINHA 
Na festa de Natal das crianças no 
domingo passado, foi distribuído 
sacolinhas com Biscoitos 
Natalinos preparados com amor 
pela Terezinha do Osmar. Muita 
gente grande queria comer.    
 

GELÉIAS CHIQUES 
A Lúcia e Chiquinho estão 
vendendo excelentes geléias de 
acerola em pequenos potes. 
Telefone 3891-7915.  
 

NÚCLEOS E EBT 
Os núcleos estão em recesso até 
o mês de março. Mas eles podem 
funcionar com criatividade e de 
acordo com cada núcleo.  
 

  DÍZIMOS E 
MISSÕES  
 

Próximo domingo. 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”. 
 

ORARANDO 
- Vestibulandos – Priscila. . .  
- Pai Paulo Santana – Com câncer. 
- Paulo Leal, Lígia, Stanley, Joana, 
Zuin e outros, em viagem.   
- Famílias com alguma dificuldade, 
conjugal ou financeira.   
 

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

1ºs CULTOS DE 2006  
No próximo domingo dia 1º, será 
o 1º culto do ano. Pregará a 
Rosely, sob a direção do n. 3.  
Dia 8 – Omar e n. 4.  
Dia 15 – Paulo Leal e n. Adol.  
Dia 22 – Ana Lídia e n. 2.  
Dia 29 – Daison e n. 3.  
 

 
 

COMO ENTRAR NA LISTA DA CPV NA INTERNET? 
Mandar o seu e-mail para o emericvasvary@yahoo.com na Escócia, 
solicitando a inclusão e depois confirmar a resposta do Emeric pelo Yahoo. 

VISITE: www.cpv.org.br 
 


