
�   ANIVERSARIANTES  
 

Terça, dia 21 – Casam Cácio e Elisângela. 
Quarta, dia 22 – Luiz Cláudio Alves. 

Quinta, dia 23 – Dilcimar Mello e Priscila Ladeira.  
Sexta, dia 24 – Sebastião Gonçalves e Túlio Mello.  

Sábado, dia 25 – Lidiane Freitas.    
 

JÁ SEI TUDO. LENDO OS TÍTULOS BASTA? 
(Se você não quer ter convicções, não leia este boletim todo) 

 
 

27- Fev Convescote das crianças no quiosque a partir 
das 9 horas. Leve seu lanche.  

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

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

25- Mar Casais: Seminário relacionamento conjugal.   
 

Escola Bíblica de Treinamento – EBT (Escola Dominical) 

17 horas no dia 5 de março. Vamos continuar nossa busca 
incessante pela Palavra de Deus. A EBT poderá funcionar com 
alguma classe, havendo interessados, em outro horário ou 
outro dia. Favor falar com o Pastor Paulo Leal.  
 

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 colocam seus filhos no altar 
do Senhor. Converse sobre o ministério de mães e participe.  
 

É um ministério porque é a igreja, a enviada por Deus. 
O único grande pregador do Evangelho é a igreja. O primeiro 
alvo do pregador individual deve ser o de capacitar a igreja 

para pregar. A igreja é a única instituição que existe para os de 
fora dela. A única que tem Cristo como cabeça e presidente.  

 

ESCALA 
 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 4 – Cestas  Pb. Daison 

Próx. domingo, 26:   Pb. Osmar e direção do N. 5.    
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Dona Angélica e Júlio.       
 

Próx. Domingo, 26 – Yara e Afrânio.  
 
Ministério Infantil  

 

 

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

 

 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  

 

Número  194     –     19  de fevereiro de 2006 
 
 

 

Série Doutrinas: 
O que fazem os Reis? Governam, organizam, planejam, 

provêem, cultivam, integram, resolvem discussões, moderam, 
solucionam problemas, ensinam, coordenam, etc. Como reis, no 

trabalho secular de sustento da família, sendo o ministério de 
tempo integral, somos convidados por Deus para trabalhar 

onde Ele está trabalhando. Tanto nas ocupações seculares, 

como na igreja e na família em casa, somos enviados Dele para 
modificar vidas com o exemplo da própria Vida, sendo 
missionários no exercício pleno do ministério como sacerdotes 
reais, conforme I Pe 2.9.  

 

 

Não perca o costume de anotar o sermão e as suas principais questões 

para levar ao seu Núcleo.  

 

Vamos voltar com os núcleos no dia 6 de março, num culto na sala 

ásia do CEM.  
 

Leia o Livro do “Catito”     
Livro da Editora Ultimato:  

Como se livrar de um mau casamento.  
 

 

  

Carlos "Catito" Grzybowski.(Professor do CEM).   
 

O ciclo vital da família e suas implicações 
para as diferentes fases do casamento e 
da família. Relato de casos reais e 

exercícios para o casal fazer no final de 
cada capítulo. 

 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



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 março, 
pelo seu quarto de escuta, discipulado pessoal, caráter 
de Jesus em você e nos membros do seu Núcleo. 
 
 

 
 
 
 
 

 
O SEU CORPO É UM SANTUÁRIO COMPRADO 
POR ALTO PREÇO. Quando Jesus entrou no seu 
coração, o seu corpo se tornou o maior TEMPLO da terra. 
Por isto, “ficar” e envolver-se com terceiros, dependendo 
da maneira como você entende, vê e faz sexo pode ser 
impuro e imoral. A Bíblia diz que impuros, idólatras e 
imorais não entrarão no Reino dos céus. Não existe 
flexibilidade para a santificação. O caminho é único.  Corra 
e abuse do “quarto de escuta” ouvindo a voz de Deus pra 
sua vida.  
 
 
 

   “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 
 
 

ORAR 
1– Sobrinha do Affonso de 5 meses. 
2– Pai Paulo Santana – Com câncer. 
3– Irmão do Wiliam em Valadares.  
4– Famílias com alguma dificuldade, 
conjugal ou financeira na CPV.  
5– Desempregos: Lúcio e Rosely, 
Chiquinho, Roberto e outros.  
6– Reinício dos núcleos e da EBT.  
7– Construção da sede.  
8– Negócios dos membros da CPV.  
9– “Gostaria que colocasse no boletim 
da CPV pedido de oração por minha 
sobrinha, Vanessa, vítima de um 
acidente grave no dia 02 de janeiro. Ela 
perdeu a irmã, o noivo e uma colega. 
Seu estado é preocupante. Está com 
uma lesão no cérebro”. Pr Marcos 
Paixao, da IP Memorial de Valadares.  
 
 

O QUE É O QUARTO DE 
ESCUTA? Deus expressa sua 
vontade e presença poderosa 
naquele que tem intimidade com 
Ele. A intimidade é pessoal e 
secreta. Ser amigo de Deus é 
estar com Ele o tempo todo a 
partir de um ouvido limpo e 
afinado com a sua vontade.   
 

  MISSÕES E 
DÍZIMOS 

HOJE, 3º domingo – Cestas de 
alimentos e materiais não 
perecíveis para servir uma família 
necessitada. (Diáconos).  
Primeiro domingo. Ofertas para 
missões. Nosso braço e oração 
chegando onde não podemos ir.  
Segundo domingo. Recolhemos os 
dízimos e ofertas para a construção da 
nossa sede no terreno.  

 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.  
 
DISCIPULANDO o AMIGO: 
Preparando seu FILHO ou amigo 
para Profissão de Fé e Batismo. A 
CPV tem apostila apropriada e de graça 
para o trabalho extra-núcleo. É o mais 
experiente ENSINANDO o menos 
experiente.  
 

IGREJA CPV? Não existe apenas para 
incluir novos membros. Ela existe por 
ter sido enviada por Deus como principal 
agente do seu Reino na terra.  
Para promover intimidade na presença 
de Deus, falar da Palavra e entender o 
governo e a criação de Deus. Isto é 
Sacerdócio Real e Universal.  
 

SECULAR ou SANTO? Posso 
pregar e impressionar as 
pessoas, sendo profundamente 
secular. Posso consertar a porta 
do banheiro em casa para a glória 
de Deus e posso decidir e 
examinar o balanço da empresa, 
sendo profundamente santo. O 
que torna o trabalho cristão e 
missionário é a fé, a esperança e 
o amor.   
 
ESCALA DIREÇÃO LITURGIA 
N. 1:  5-mar; 7-mai e 2-jul.  
N. 2:  12-mar; 30-abr; 4-jun e 9-jul. 
N. 3:  19-mar; 16-abr; 25-jun e 16-jul.  
N. 4:  9-abr; 14-mai; 16-jun e 25-jul.  
N. 5:  25-abr; 21-mai; 11-jun e 30-jul.  
N. Adol-1:  26-mar; 23-abr e 28-mai.   

 

LÍDERES, AUXILIARES DE NÚCLEOS E OFICIAIS (Pbs e Dcs)  
Amanhã, Segunda, dia 20 será a 3ª reunião. Na casa do Pr Paulo e Denise às 
19h30 com os Cônjuges. Vamos conversar sobre discípulo e discipulado.  
 

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

Ovelha que vive isolada vira petisco de 
lobo! Fique dentro de um núcleo na CPV a 

partir de Março!   *Converse com um líder.     
 

2006 
TRANSFORMANDO CARÁTER, com 
relacionamentos nos Núcleos  

Sob o caráter de Jesus. 


