
�   ANIVERSARIANTES  
 

Sexta, dia 3 – Dona Marina Assis e Thaís Baêta.  
Domingo, dia 5 – Nicole Garcia (Wagner e Cláudia).    

 

27- Fev 
Amanhã 

Convescote das crianças no quiosque a partir 
das 9 horas. Leve seu lanche. (Lúcio e Galvin).   

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

25- Mar Casais: Seminário relacionamento conjugal.   

31- Mar Núcleo dos líderes e auxiliares.  
 

Escola Bíblica de Treinamento – EBT (Escola Dominical) 

17 horas no próximo domigo (18h55): 
Supervisão: Pr. Paulo Leal.  

Curso básico (Catecúmenos) Com William e Edgard (17h).  
Para os interessados no batismo e profissão de fé. 

Curso Intermediário Com o Paulo Santana e Ana Lídia (17h).  
Ensaios louvor e Bases da Adoração Com o Affonso (17h). 
Gincana das crianças – Falar com a Dilcimar (17h00).  
ED Crianças (18h45) “DEUS e EU”.  – Novo material (Lar, Núcleo e Igreja).   
 

Desperta Débora – Mães orando pelos filhos 
“Ninguém ora por um filho como uma mãe. Imaginemos todas nós orando 
juntas!”. Venha se juntar as essas mães que colocam seus filhos no altar do 
Senhor. Converse sobre o ministério de mães e participe.  
 

ORANDO EM GRUPOS: 
 

Quartas de manhã (7h30) em frente Aspuv na Vila Gianneti: 
Orando pelo trabalho e vida testemunhal. 

 

Quartas à noite (19h30) no salão: 
Grupo de intercessão, orando por libertação. 

 

Nos núcleos, no momento da exaltação: 
Intercedendo a agradecendo necessidades específicas. 

 
 

ESCALA 
 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 5  Pb. Osmar 

Próx. Domingo:   Pr. Fernando Luis e  N. 1.    
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Maria Helena.       
 

Próx. Domingo, 5 – Cynthia e Stanley.  
 
Ministério Infantil  

 

 

EBT para as crianças até 12 anos (18h45). No próximo 
domingo, 5, NOVO material: “DEUS e EU”.  
 

 

 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  195     –     26  de fevereiro de 2006 
 

 

Série Doutrinas: 
E´fácil distinguir 3 aspectos nas 2 igrejas de Jesus: 

1. Igreja organização, estrutura, denominação (igreja local); 
1.1. Igreja militante, única no mundo sob o caráter de Jesus 
independente da denominação, que se ajunta na igreja local na 
luta contra o mundo, não sendo do mundo (santa mundanidade);  
1.2. Igreja triunfante, única que será formada pelos que 
venceram a luta da igreja militante quando Jesus voltar.  
 A igreja organização, deve ser Movimento e não Monumento 
(prédio), para servir e apenas servir, apoiar e facilitar o trabalho da 
igreja militante. Ela pode ser mais ou menos pura, dependendo de 
quão pura é a pregação do Evangelho pelos seus membros (que 
pertencem a única igreja militante). É tarefa de cada igreja local 
reformar-se continuamente à Luz da Palavra de Deus, procurando 
cada vez mais aproximar-se do ideal Bíblico. Os princípios Bíblicos 
são imutáveis, mas as formas organizacionais e externas, NÃO. Ela 
deve manter comunhão com as demais igrejas irmãs – afinal -, ela 
não é única neste mundo! Deve zelar pelo testemunho de vida “na 
vida” e pela pureza da pregação pessoal.  
Que Deus nos dê graça para fazermos tudo isto!  
 

Leia este livro     Igreja. Por que me importar?   

 

  

Phillip Yancey    
 

Visão prática e correta da Igreja 
Militante e da igreja organização.  

Vale a pena ler.  

 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



  MISSÕES E DÍZIMOS 
PRÓXIMO DOMINGO, 1º – Ofertas para missões. Nosso braço e oração 
chegando onde não podemos ir. Ajudamos no sustento do Emeric, Cácio, 
Wagner e CEM (Prof. Fernando Luis). Ore durante a semana e traga oferta.  
 

Segundo domingo, DIA 12. Recolhemos os dízimos e ofertas para a construção da 
nossa sede no terreno.  
 

Terceiro Domingo, DIA 19. Cestas de alimentos e materiais não perecíveis para 
servir uma família necessitada. (Diáconos).  
 

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.  
 

 

Por favor agradeça a toda família CPV por ser esta grande bênção em 
nossas vidas. Vocês sempre foram bênçãos para nós, orando nos Núcleos, 
na Igreja, enviando cartas e cartões das crianças, lembrando dos nossos 
aniversários e casamento, ofertando individualmente e em momentos de 
aperto, sempre pontuais nos depósitos do nosso sustento, enfim, nos só 
temos a agradecer e corresponder fazendo a nossa parte para a expansão 
do Reino de Deus como missionários enviados da CPV. Emeric e Marcy.  
 

Irmãos, A cirurgia é simples, mas é bom orarmos. Essa cirurgia só está sendo 
possível graças à operação de Deus na eliminação da infecção bacteriana que havia 
no local, pela qual já havíamos solicitado oração. No primeiro tratamento antibiótico 
(bem forte), não houve resposta e ainda apareceu outra bactéria no exame 
posterior. Minha irmã, Lena, foi com ele a uma intercessora da I.Batista da Lagoinha, 
que orou por eles e disse que estava curado da bactéria, dependendo apenas da fé 
deles. Semana passada fizeram o exame e comprovou-se o fim da infecção. Peço 
oração para que Lena e Roberto, meu cunhado, percebam a ação de Deus nisso e 
se rendam a ele. Affonso Zuin.  
 
 

   “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– Estudos e concursos do Júlio.  
2 – Sobrinho do Affonso de 5 meses. 
3– Pai Paulo Santana – Com câncer. 
4– Irmão do Wiliam em Valadares.  
5– Famílias com alguma dificuldade, 
conjugal ou financeira na CPV.  
6– Desempregos: Lúcio e Rosely, 
Chiquinho e outros.  
7– Construção da sede.  
8– Negócios dos membros da CPV.  
 

EVANGELISTA BÊBADO 
Tem crente que evangeliza igual 
bêbado.  Tem aquela fala 
insuportável de bêbado. Nossa 
fala não pode ser insuportável. 
Ela precisa ter Vida e o Poder de 
Deus, senão ela se torna 
escândalo e pedra do tropeço.  
Vida e Poder dependem da sua 
intimidade e conhecimento de 
quem é Deus e o que Ele faz 
dentro do Quarto de Escuta.   
 

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. 
 
GRATIDÃO  
Pelo novo trabalho do Roberto na 
Uni viçosa. Que use da capacitação 
de Deus como Sacerdote Real 
naquele ambiente.  

DISCIPULANDO o AMIGO: 
Catecúmeno - 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.  
 

Caros da CPV, Chegamos em Manaus e 
passamos a semana em plena Floresta 
Amazônica, participando da conferência 
anual do Amanajé. Foi um tempo muito 
precioso. Agora estamos de volta à 
Manaus. Vamos passar alguns dias no 
Rio Cuieiras, com um casal do Projeto. 
Depois teremos algumas semanas de 
orientação com o Ronaldo aqui mesmo e 
só em meados de março seguiremos 
para São Gabriel da Cachoeira, no Alto 
Rio Negro. Cácio e Elisângela.  
 
Quanto a mim estou naqueles dias de 
exames, xerox para assumir no Estado 
do MS como professor. A Cláudia 
continua empolgada com "ervas". agora, 
como vocês já sabem, trabalho em uma 
casa de recuperação. Bem, o diretor 
transformou a casa em uma ONG, o que 
dá mais elasticidade para ela e seu 
estatuto fazer algo pela sociedade. Eles 
nos querem trabalhando com eles, e 
pedimos orações por esse projeto. Eles 
são bem crentes e estamos empolgados. 
A Claudia terminou o discipulado e agora 
estamos tentando fazer um novo. 
Estamos pensando em abrir um espaço 
alternativo para os jovens e adolescentes 
da cidade. Tem uma "danceteria" que fica 
fechada de seg. a sex. Orem por isso, 
pois se o dono nos Emprestar um dia, 
vamos chamar as bandas e fazer um 
espaço bem gospel. Vai ser bão demais. 
Orem por nossa saúde, especial da 
Nicole.  Wagner, Cláudia, Nicole e Anne.  

 

DAQUI a alguns meses uma nova criança estará no berçário. É que a 
Marília está grávida do 1º filho. O Sérgio ainda não sabe nem falar no 
assunto. Ele quer um companheiro para cuidar do quiosque.  
 

CONVESCOTE DAS CRIANÇAS (Jogos, Malha, Futebol e Vôlei).   
No quiosque às 9h00 amanhã dia 27 – Levar seu lanche (pão, salame e suco). Se 
não puder levar tudo, falar com o Lúcio que ele pode ajudar.    
 

“O HOMEM É O SACERDOTE DO LAR, A MULHER É A QUE SABE OUVIR 
COMO UMA PSICÓLOGA, EQUILIBRANDO A FAMÍLIA”. 

 

2006 – 15`- p/dia no QE 
TRANSFORMANDO CARÁTER, com relacionamentos 
nos Núcleos, sob o caráter de Jesus, conhecendo 
quem é Deus e o que Ele faz, no Quarto de Escuta. 


