
�   ANIVERSARIANTES  
 

HOJE, dia 5 – Nicole Garcia (Wagner e Cláudia). 
   Amanhã, dia 6 – Ademir R. Pinto.  

 

25- Mar Casais: Seminário relacionamento conjugal.   
31- Mar Núcleo dos líderes e auxiliares.  
7- Abr Sobre Saúde dos Homens da Promessa.  
8- Abr Teatro e clubão dos adolescentes.  
16- Abr Celebrando a Ressurreição.  

 

Escola Bíblica de Treinamento – EBT 
(Escola Dominical) 

17 horas no domigo (chegar às 16h50): 
Supervisão: Pr. Paulo Leal.  

 

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

16 Lições sobre doutrinas básicas do Cristianismo e vida da igreja.  
 

2. Curso Intermediário Com Paulo Santana e Ana Lídia.   
Estudando Panorama Bíblico do Antigo Testamento. (terraço).  

16 Lições práticas para uma nova vida com Jesus pelo exemplo dos antigos.  
Faz parte do treinamento de futuros líderes de núcleos.   

 

3. Ensaios louvor e Bases da Adoração Com o Affonso. 
No salão com os interessados em música e instrumentos.  

 

4. Gincana das crianças – Falar com a Dilcimar e William.   
Às 17h00. São brincadeiras enquanto os pais estudam na EBT.  

Com os filhos até 12 anos no terraço.  
 

5. Projeto Calçada – Lourdes e Lúcia. 17 horas no terraço.    
Entrevista individual visando elevar a auto-estima pessoal.  

 
Min. Infantil - EBT das Crianças. Às 18h45 no Culto. 

Uma nova série: “DEUS e EU”. 1.Lar-Pais; 2.Núcleo; 3.EBT-Igreja.   
Estudando Ezequiel, Obadias, Miquéias, Habacuque, Ageu, Zacarias e 
Malaquias. (Sempre no 1º sem – AT e no 2º sem – NT. São 35 alunos).  
Ensinando princípios Bíblicos para as crianças. Facilitadores:  
0 – 2 anos: Escala de pais: Chinthya-Stanley; Débora-Affonso; 
Fátima-Roberto; Rosely-Lúcio. 
3 – 5 anos: Ana Paula, Marília e Priscila.  
6 – 8 anos: Lourdes e Isméria. 
9 – 12 anos: Cida, Lígia e Edna.  
 

 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  196     –     5  de março de 2006 
 
 

Série Doutrinas: 
 

O que são as boas obras? 
“São somente aquelas que Deus ordenou em Sua Palavra e não aquelas que, 

sem a autorização Dela, são inventadas pelos homens que, movidos por um 

zelo cego, nutrem alguma pretensão de boa intenção”. (C.Fé West). Para 

que alguma ação humana seja uma obra boa ela deve ter: 

1.Algo diretamente de Deus. 2.Vir a partir de um princípio 
eterno de fé e amor no coração. 3.Expressar a gratidão e 

manifestar a Graça. 4.Glorificar a Deus. 5.Edificar os irmãos.  
Não somos salvos pelas boas obras, mas sim, PARA as boas 

obras. O Evangelho do Reino vai ao encontro das mais 
profundas necessidades humanas. Levar o evangelho ao amigo, 
pelo relacionamento é uma boa obra. Mas mesmo sendo a 

pregação do evangelho ou qualquer outra ação do homem, pode 
ser totalmente destituída do caráter moral, e, se oferecidas 
no lugar da obediência são ofensivas a Deus. Mas Deus se 
sente ofendido também com a negligência da prática dos 

deveres e ordenanças. Mesmo ao mais eminente santo não é 

possível nesta vida (sem a Graça), fazer boas obras que 
honrem e glorifiquem a Deus, fora da Fé em Jesus com a 

intermediação do Espírito Santo. Deus declara abominação 
toda boa obra ou culto em ações engendradas pelo próprio 
homem. Leia em Is 1.11-12 e Cl 2.16-23.  

 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



ESCALA 
 

 
CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 1  Pr. Fernando Luis 

Próx. Domingo:   Pb. Geraldo Márcio     e N. 2  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Cynthia e Stanley.       
 

Próx. Domingo, 12 – Lígia e Jorge.  
 
Ministério Infantil  

 

 

EBT para as crianças até 12 anos (18h45).  
Numa NOVA série sobre “Deus e Eu” nos 3 pilares:  
Lar-Pais, Núcleo e EBT-igreja.  
 

 

 

 

  MISSÕES E DÍZIMOS 
 

HOJE 1º DOMINGO – Ofertas para missões. Nosso braço e oração 
chegando onde não podemos chegar. Ajudamos no sustento do Emeric, 
Cácio, Wagner, Pr Robert Lay e CEM (Prof. Fernando Luis).  
Participe deste privilégio diante do Senhor. Entenda o que faz.  
 

PRÓXIMO DOMINGO – 2º, DIA 12. Recolheremos os Dízimos e Ofertas do mês de 
fevereiro para a construção da nossa sede no terreno. PREPARE E ORE.  
 

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

Amanhã  
Dia, 6.  

  
Às 19h30 

Na sala ásia do CEM. Culto de abertura das 
aulas do semestre, com o Pr Robert Lay, 
coordenador nacional do ministério de igrejas 
em núcleo (células) no Brasil.  
Reinício dos Núcleos da CPV no semestre.  

 

 

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.  

 
 

   “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 – Bill: Curso de piloto de avião.  
2– Estudos e concursos do Júlio.  
3 – Sobrinho do Affonso.  
4– Pai Paulo Santana. 
5– Irmão do William.  
6– Famílias com alguma 
dificuldade conjugal ou financeira.  
7– Desempregos: Lúcio e Rosely, 
Chiquinho e outros.  
8– Construção da sede.  
9– Negócios dos membros.  
 
Sistema da Biblioteca: O Luís 
Carlos (filho Neuza e Tatão) é um 
programador eficiente que faz 
funcionar a Biblioteca e o 
Cadastro geral da CPV. É um 
sistema ótimo de controle que 
reabre hoje para receber e para 
emprestar.  Facilite o trabalho das 
voluntárias devolvendo em mãos na 
data combinada, os livros e vídeos.  
 

Por algum motivo não 
esclarecido a cartilagem de base 
do joelho da Lúcia estragou. Teve 
que fazer uma cirurgia pra 
consertar o "rasgo". Pode ter sido 
anos de esporte, agora sem 
praticar esporte.  Acabamos de 
chegar em casa. Ficamos no 
hospital de 8h até agora a pouco 
às17h00. Anestesia geral, mas 
cirurgia tranqüila. Mãe e filha 
passam bem. Tudo jóia, graças a 
Deus. Kléos – Inglaterra.  

Caros da CPV, em meados de 
março seguiremos para São 
Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio 
Negro. Cácio e Elisângela – Amazonas.  
 
Caros, 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 e Cláudia – M. Sul.   
 

Por favor agradeça a toda família 
CPV por ser esta grande bênção 
em nossas vidas. Vocês sempre 
foram bênçãos para nós, orando 
nos Núcleos e na Igreja.  
Emeric e Marcy - Escócia.  
 

Vida e Poder dependem da sua intimidade  
e conhecimento de quem é Deus e o que  

Ele faz dentro do Quarto de Escuta.  
 

MISSÕES 
Minhas ofertas e dízimos não me 
isentam do testemunho pessoal e 
efetivo na evangelização.  

2 perguntas de reflexão: 
Por que devo evangelizar?  
Quem deve dedicar-se à missão?    

Missão é a resposta da 
Igreja ao chamado da Cruz. 
“Morri na Cruz por tí, que fazes tu 
por mim?” (NC-270).  
É a Igreja a única agencia de 
Jesus para o cumprimento do 
propósito redentivo de Deus a 
todo o mundo. Pense nisto.  

 

 

Saia da igreja (com i minúsculo – denominação), e entre na Igreja (com I 
maiúsculo – militante e trifunfante), se quiser fazer diferença na igreja local!  

Releia no boletim de domingo passado (nº 195).  
 

ESTATÍSTICA DE FEVEREIRO (Sr. Edson) 
 

Presenças Dia 5 Dia 12 Dia 19 Dia 26 
Adultos 81 79 67 42 
Crianças 22 25 18 13 
Total 103 104 85 55 

 


