
 

�   ANIVERSARIANTES  
 
 

Quarta, dia 8 – Camila Dergam (EUA).  
Quinta, dia 9 – Maria Eunice. 
Domingo, dia 12 – Ana Lídia.  

 

AGENDA 
 

6, 13 e 20 - Fev Grupo dos líderes e Auxiliares dos Núcleos.  
10- Fev Homens da Promessa ORANDO no quiosque.  
18- Fev Sorvetada dos adolescentes no quiosque.  
19- Fev Passeio ou caminhada ecológica – 9h00-na CPV.  
6- Mar Culto de abertura do semestre no CEM com o Pr 

Robert Lay – Retorno dos Núcleos no CEM.  
18- Mar Casais: Seminário relacionamento conjugal.   

 

  
Escola Bíblica de Treinamento – EBT (Escola Dominical) 

Estamos em férias, mas trabalhando no planejamento do 
retorno às 17 horas no dia 5 de março. Voltaremos com 
novidades para continuarmos nossa busca incessante pela 
Palavra de Deus. É a EBT capacitando líderes para o Reino. Ela 
pode funcionar com alguma classe, havendo interessados, 
em outro horário ou outro dia. Falar com o Pastor Paulo.  
 

Desperta Débora – Mães orando pelos filhos 

“Ninguém ora por um filho como uma mãe. Imagine todas nós 
 orando juntas!”. Venha se juntar as essas mães que 
semanalmente colocam seus filhos no altar do Senhor. 
Converse sobre o ministério de mães.  
 

Atenção: Favor atualizar seu cadastro após o culto com a Priscila na 
Biblioteca. 

 

   “Bem-vindo(a), sinta-se entre amigos como numa família”.                             
 

COMUNIDADE PRESBITERIANA DE VIÇOSA – CPV  
Rua Jequeri, 215 – B. João Braz – Viçosa-MG  

Pastor: Paulo Fernando da Glória Leal. 

Banco:  CEF -  Ag. UFV- 0584-3  - Conta 614-0 - Oper. 03 
CNPJ: 07.248.334/0001-28 – Tesoureira: Dilcimar de Mello.  

www.cpv.org.br   -  correio-e: edgard@ufv.br  
 

 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  

 

Número  192     –     5  de fevereiro de 2006 
 
 

 
 

 

 

Tremenda bobagem 
Se você não leva muito a sério a distinção entre o bem e o mal, será 
fácil dizer que tudo que encontrar nesse mundo vem da parte de 
Deus. Mas, é claro que, se você considerar certas coisas realmente 
erradas, e acreditar que Deus é, de fato, bom, então não poderá 
falar assim. Você tem que acreditar que Deus vive separado do 
mundo e que certas coisas que vemos por aí são contrárias à sua 
vontade. Ao confrontar-se com um câncer ou uma favela, o panteísta 
poderia dizer:  “Se você ao menos conseguisse enxergar tudo do 
ponto de vista divino, certamente entenderia que isso também é de 
Deus”.  E o cristão responderia:  “Não diga bobagem!”, pois o 
cristianismo é uma religião de luta. Ele defende que Deus criou o 
mundo, o espaço e o tempo, o calor e o frio, as cores e os sabores, 
os animais e os vegetais; tudo são coisas que Deus “tirou da sua 
cabeça”, exatamente do mesmo jeito que alguém inventa histórias. 
Mas o cristão acha também que grande parte das coisas deste 
mundo que Deus fez foram corrompidas, e que Ele insiste, de forma 
bastante vigorosa, que restauremos as coisas ao que devem ser. 
 

C. S. Lewis 
(autor de “As Crônicas de Nárnia”)  

 

2006 
TRABALHANDO O CARÁTER de cada 
membro, com relacionamentos nos 
Núcleos para fazer discípulos de 

Jesus. 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 

 

 



ESCALA 
 

CULTO 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 1 – Missões  Pr. Fernando Luis - CEM 

Próx. domingo, 12:  Pr. Paulo Leal e n. Adol.   
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Edna e Edgard.       
 

Próx. Domingo, 12 –  Márcia e Tekinho.  
 
Ministério Infantil  

 

 

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

 
Este é um momento ímpar da nossa caminhada, pois finalmente 
chegou a hora de seguirmos para o campo. No dia 5 de fevereiro de 
1996 ingressávamos no seminário, em busca de preparo adequado 
para o campo missionário. No dia 5 de fevereiro de 2006 (HOJE) 
finalmente seguiremos para a Amazônia, depois de exatamente dez 
anos de muito estudo e trabalho.  

Nossas igrejas enviadoras já impuseram sobre nós as suas mãos, enviando-nos ao 
campo.  Na Amazônia a equipe do Projeto Amanajé nos aguarda. Seremos o sétimo 
casal a juntar-se àquela equipe. Teremos ali um vasto campo de trabalho, com várias 
possibilidades de atuação. Estaremos trabalhando na região popularmente conhecida 
como “cabeça do cachorro”, devido à configuração do mapa da região. Observe no 
mapa do Brasil a região do extremo noroeste da Amazônia, nas fronteiras com a 

Colômbia e Venezuela. Estaremos ali.  Ore conosco... 1.  Gratidão por esses 
dez anos de treinamento e trabalho. 2.  Gratidão pelo sustento 
financeiro que o Senhor proveu. 3.  Por boa adaptação na Amazônia e 
instalação em São Gabriel da Cachoeira. Cácio e Elisângela Silva - Caixa 
Postal 15 - CEP 69750-000 - São Gabriel da Cachoeira – AM  - Internet: 
caciosilva@caciosilva.com.br –  www.caciosilva.com.br   
 

Nosso ministério com estudantes:  

Deus esta nos abençoando com sabedoria e visão a cada encontro com os 
estudantes e o melhor de tudo é que já podemos ver os frutos do trabalho 
que estamos fazendo com eles. O interesse deles cresce a cada encontro. A 
Marcy melhorou bastante das terríveis dores que sentia nos joelhos. Nossos 
filhos estão super bem e felizes, mas com muitas saudades dos amigos e 
da família ai no Brasil. Os nossos motivos de orações são: Pela nossa 
família – saúde física e espiritual. Pelo nosso ministério com estudantes.  
Pelas igrejas e irmãos que nos ofertam graciosamente com muito sacrifício. 
Emeric, Marcy e filhos – Escócia  

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. 
 

ESTATÍSTICA DE JANEIRO (Sr. Edson) 
 

Presenças Dia 1 Dia 8 Dia 15 Dia 22 Dia 29  
Adultos 46 56 69 83 85 
Crianças 11 19 21 24 25 
Total 57 75 90 107 110 

 

APOSENTADO COM 65 
ANOS FAZENDO TENDAS 

PELO REINO  
Um profissional capaz e experiente. 
Líder de núcleo na CPV. 
Testemunha viva de Cristo por onde 
passa e já passou. Um aposentado 
que continua trabalhando com visão 
do Reino. Vendo que toda 
capacitação vem do próprio Deus, 
devemos nos alegrar e agradecer 
como Corpo de Cristo e Servos do 
Senhor, porque apesar da 
insistência, Daison não aceitou o 
convite para ser o Diretor Geral da 
FDV - Faculdade de Viçosa, para 
poder concentrar seu tempo e 
atenção na Tia Maria e os filhos, 
prezando por uma maior qualidade 
de vida.   
 

CONGRESSO 
NACIONAL DE 
NÚCLEOS 

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.  
 

 ORAR 
- Pai Paulo Santana – Com câncer. 
- Famílias com alguma dificuldade, 
conjugal ou financeira.  
- Desempregos: Lúcio e Rosely, 
Chiquinho, Roberto e outros.  
- Retorno dos núcleos e da EBT.  
- Sorvetada dos adolescentes. 
- Negócios dos membros da CPV.  
- Construção da sede.  
 
“QUARTO DE ESCUTA”:  
Insubstituível. Impreterível. 
Onde se Conhece o Criador na 
intimidade. É o equilíbrio.     

  MISSÕES E  
DÍZIMOS 

 

HOJE – Dia de coleta das ofertas 
para sustento Missionário.  
 

Próximo, 2º domingo, vamos 
recolher os Dízimos e as ofertas para 
construção (Dia 12).  
 

Sempre no 3º domingo recolhemos 
alimentos e materiais não perecíveis para 
as cestas. Sirva uma família necessitada.  
 

ATOS PASTORAIS 
O QUE É ISTO?  

O presbitério desígna um pastor 
responsável pela igreja, para 
direção geral e presidência do 
Conselho, para celebrar as Ceias, 
Batizar, Impetrar a Bênção 
Apostólica sobre os crentes e 
responder pela igreja diante dos 
concílios.  
Mas o Pr. Paulo Leal, exercendo 
o Ministério de Fazedor de 
Tendas, vai além e serve ao 
Reino com o coração. Busca 
simpatia dos membros, anima os 
líderes, coopera com todas as 
atividades, exerce ministérios 
segundo seus dons e formação, 
mentoreia e acompanha a vida 
espiritual dos oficiais com as 
famílias e ainda disponibiliza seu 
consultório de Psicoterapia para 
atender as necessidades e 
conflitos dos irmãos. Como 
Psicoterapeuta e Bioquímico-
Farmacêutico, ele continua 
Professor do Depto de Nutrição 
da UFV. Preside o Projeto AMOR 
para recuperação de 
dependentes químicos, com a 
esposa Denise.  

  


