
 

�   ANIVERSARIANTES  
 

Hoje, dia 12 – Ana Lídia Coutinho.  
Terça, dia 14 – Bruno Campos. 
Sexta, dia 17 – Natália Santana.   

 

AGENDA 
 

13 e 20 - Fev Grupo de líderes, auxiliares de Núcleos e oficiais.  
18- Fev Sorvetada dos adolescentes no quiosque.  

19- Fev Passeio ou caminhada ecológica – 9 horas-CPV.  

5- Mar Reinício da ED – Ensinando a Bíblia às 17h00.  

6- Mar Culto de abertura do semestre no CEM com o Pr 
Robert Lay – Retorno dos Núcleos.  

18- Mar Casais: Seminário relacionamento conjugal.   
 

Escola Bíblica de Treinamento – EBT (Escola Dominical) 

17 horas no dia 5 de março. Voltaremos com novidades para 
continuarmos nossa busca incessante pela Palavra de Deus. Ela 
pode funcionar com alguma classe, havendo interessados, 
em outro horário ou outro dia. Favor falar com o Pastor.  
 

Desperta Débora – Mães orando pelos filhos 

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

Ministério (é trabalho integral) como modelo de Vida Cristã  
Investir na vida das pessoas sem querer nada em troca, 

fazendo com uma mão sem a outra saber. Investir para ser 
benção e no final poder falar: “Dei o melhor que eu tinha: a 

minha própria Vida para a glória de Deus”. 
 

   “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  193     –     12  de fevereiro de 2006 
 
 

 
 

 

O Núcleo é um lugar de acolhimento, onde o 

pastoreio é facilitado. Os que ainda não podem 

freqüentar um núcleo estão sendo abençoados 

pelas orações dos núcleos, imagina quem vai.   
 

Continue anotando o sermão e as suas principais questões para levar 

ao seu Núcleo. Vamos voltar com os Núcleos em Março.  

 
Lembrar: Próximo domingo, termina o horário de verão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2006 
TRANSFORMANDO CARÁTER, com 
relacionamentos nos Núcleos  

pelo caráter de Jesus. 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 

Sorvete no copinho. 
Vamos vibrar com os nossos 
adolescentes. Comprando, indo e 
ajudando a vender os ingressos.  

No Quiosque. 
Próximo Sábado, dia 18. 

14 horas. 



ESCALA 
 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. Adol – Dízimos Pr. Paulo Leal 
Próx. domingo, 19:  Pb. Daison e n. 4.    

 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Márcia e Tekinho.       
 

Próx. Domingo, 19 – Dona Angélica e Júlio (sem o tucho).  
 
Ministério Infantil  

 

 

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

 

 
 

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.  
 
 

 
 

 

 

 
Programe um JEJUM semanal com a família em 
fevereiro e março, pelo seu quarto de escuta, 
discipulado pessoal, caráter de Jesus em você e nos 
membros do seu Núcleo. 
 
 

 
 

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. 
- Irmão do Wiliam em Valadares.  
- Famílias com alguma dificuldade, 
conjugal ou financeira.  
- Desempregos: Lúcio e Rosely, 
Chiquinho, Roberto e outros.  
- Retorno dos núcleos e da EBT.  
- Construção da sede.  
- Negócios dos membros da CPV.  
 

EM 2006, DEUS ESTÁ 
CONVIDANDO 

Você para trabalhar com Ele, 
onde Ele está trabalhando.  
Repense sua vida espiritual numa 
nova dinâmica para a sua família. 
Você deseja disponibilizar-se 
mais e ter o caráter de Jesus?  
Você gostaria de priorizar 
relacionamentos em 2006?  
 

KINGS-KIDS 
Aproveitar a vida não é com coisa 
momentânea e passageira, como 
bebida, fumo, etc. É muito bom 
ver os adolescentes envolvidos 
numa programação saudável que 
conduz à Vida e ainda leva os 
amigos à Vida.  
Parabéns Bruno e Vinícius, pelos 
20 dias em Belo Horizonte.   

  HOJE  
DÍZIMOS 

 

HOJE – Dia de coleta dos 
Dízimos e ofertas para 
construção.  
 

Próximo, dia 19, 3º domingo, vamos 
recolher alimentos e materiais não 
perecíveis para as cestas. Sirva uma 
família necessitada.  
 

Sempre no 1º domingo recolhemos 
ofertas para sustento missionário.  
 

CONFERÊNCIA DE 
MISSÕES NA IPV  
TODA A CPV ESTÁ CONVIDADA 
Sábado, 18 de fevereiro 
18h30 - Testemunho Missionário 

19h30 - Painel Missionário 

Domingo, 19 de fevereiro 
9h00 – Oficinas e Estímulos.  

19h30 – Culto e Desafio, com 

Paul Bendor - Samuel 
 

DISCIPULADO CPV: 
Preparando seu amigo para 
Profissão de Fé e Batismo. A 
CPV tem apostila apropriada para 
o seu trabalho extra-núcleo.  
É o mais experiente ENSINANDO 
o menos experiente.  
Primeiro faça amizade, depois a 
companhia de parceria para o 
discipulado. Isto tem preço caro, 
demora e exige muita oração. 
Para onde você vai levar seu 
amigo quando Jesus voltar?   

 

LÍDERES, AUXILIARES DE NÚCLEOS E OFICIAIS (Pbs e Dcs)  
Amanhã, Segunda dia 13 será a 2ª reunião. Na casa do Osmar e Terezinha às 
19h30 com os Cônjuges. Vamos conversar sobre o caráter do discípulo sendo 
transformado pelo caráter de Jesus e a ordem de Ir, Ensinar e Fazer Discípulos.  
 

CONVESCOTE DAS CRIANÇAS (Futebol e Vôlei).   
No quiosque às 9h00 da segunda de carnaval dia 27 – fevereiro.  
 
 

PROXIMO DOMINGO, 19.  
Saindo da CPV às 9h00.  
Percurso: CPV, Silvestre, Centev, 
Mangueiral, Zig-Zag, Pinguela, 
ETA2, Chaves, ESUV, CPV e 
Quiosque (com macarrão-nada da 
Dona e Marlene?–sem horário de verão).  

A igreja deve ser pensada como 
Igreja em Movimento e não 
Igreja Monumento.  
A igreja somos nós e não o 
edifício. Devemos ir de encontro 
às trevas. A luz cumpre melhor a 
sua função nas trevas.  

Ovelha que vive isolada vira petisco de 

lobo! Fique dentro de um núcleo na CPV a 

partir de Março!   *Converse com um líder.     

 


