
 

�     ANIVERSARIANTES  
 

   Hoje, dia 19 – Gutierrez Assis.   
Amanhã, dia 20 – Danielli de Oliveira e Lúcia César (Inglaterra).  
Terça, dia 21 – Anne Garcia, Daniela Júlio e Kalebe Alves.  

Quarta, dia 22 – Renan Costa e Casamento Wiliam e Jussara – 15 anos. 
Quinta, dia 23 – Amanda Ladeira e William Filgueiras.   

 

Agende: 
24- Mar Luar de Oração no quiosque às 20 horas.  
25- Mar Encontro de Casais no Quiosque às 14h30.  

31- Mar Café do Núcleo dos líderes e auxiliares.  

7- Abr Saúde Homens da Promessa com o Dr. Evandro.  

8- Abr Clubão dos adolescentes - Louvor.  

16- Abr Celebrando a Ressurreição no Culto com CEIA.  
 

Escola Bíblica de Treinamento – EBT 
1. Como estudar a minha Bíblia Com Rosely. Nas casas às Quintas.   

Curso com certificado, presença obrigatória – Custo: R$ 30,00.  
Método indutivo de trabalhar com o texto Bíblico e aplica-lo ao século XXI.  

Funciona na Quinta Feira à noite em locais previamente combinados. 
2. Projeto Calçada – Lourdes e Lúcia. Terraço – 17h00. 

Entrevista individual visando elevar a auto-estima pessoal. 
3. Ensaios louvor e Bases da Adoração Com o Affonso. 

Com os interessados em música e instrumentos – No salão – 17h00. 
4. Curso básico (Catecúmenos) Com William e Edgard. 

Para os interessados no batismo e profissão de fé. Terraço – 17h00.  
Lições sobre doutrinas básicas do Cristianismo e vida da igreja.  

5. Curso Intermediário Com Paulo Santana e Ana Lídia.   
Estudando Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Terraço – 17h00.  

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

6. Gincana das crianças – Falar com a Dilcimar e William. Terraço–17h00.  
São brincadeiras enquanto os pais estudam na EBT – (até 12 anos). 

  
  

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 3  Pr. Paulo Leal 

Próx. Domingo:   Dc. Lúcio    e N. Adol.1  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Ana Lídia e Sô Antônio.        
 

Próx. Domingo, 26 – Beatriz e Almir.   
 
Ministério Infantil  

 

 

EBT para as crianças até 12 anos (18h45).  
Em NOVA série sobre “Deus e Eu” nos 3 pilares:  
1.Lar-Pais, 2.Núcleo e 3.EBT-igreja.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  198     –     19  de março de 2006 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Isméria e Wiliam  
Segunda 2 (Stanley...) Soninha e Cláudio 
 3 (Daison...) Angélica  
 4 (Osmar...) Sô Argemiro 

 5 (P.Santana...) Lú e Paulo  
Quinta 6 (Zuin...) Débora e Zuin  
Sexta Adol-1 Jamile e Davi 

Supervisão 1 de núcleos – Edgard e Edna (*) - 3891-8557  
 

 Caminho da CPV: Relacionamentos.  
(Anotando o sermão para compartilhar no núcleo)  

Mensagem - ����  

Texto:__________________________ 
Título:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 



PRÓX.SÁBADO-ENCONTRO DE CASAIS 
UMA PORTA DE ENTRADA 

SÁBADO Dia 25, 14h30 
no Quiosque. 

Facilitador: Pr. Décio da Silva de Timóteo-MG.  
Assunto: Relacionamentos conjugais e com os filhos, 
dentro da transformação do caráter por Jesus.  
Um dia especial para mudar a sua vida.   
Teremos intervalo para lanche e banho.  

Uma oportunidade para o seu amigo e para você. 

Convide. Participe.  
 

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

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. 
 

   DAR. CONTRIBUIR. 
 

HOJE 3º DOMINGO. Cestas de alimentos e materiais não perecíveis para servir 
uma família necessitada. (Sob o controle dos Diáconos). 
 

SEMPRE NO 1º DOMINGO – Ofertas para Missões.  
 

SEMPRE NO 2º DOMINGO – Dízimos e ofertas para construção.  
O gasofilácio permanece sempre aberto aos domingos para os que não 
puderam trazer sua contribuição do mês no dia certo.   
 

INTERNET DA SEMANA: 
Tia Edna agradece a toda a igreja as orações e todas as manifestações de carinho nesse 
tempo em que ela está de repouso. “De coração, MUITO OBRIGADA!! Vocês são muito 
especiais para mim e para minha família!!”  
 

Agradeço a todos pelo carinho e amor demonstrados. Estou feliz por Deus ter atendido as 
nossas orações, e tirado o sofrimento dos meus pais, e familiares. Agora peço orações por 
minha mãe (ADELAIDE) que, pela graça de Deus, agüentou firme estes 100 dias de agonia. 
Todo o funeral e tudo mais. Foram 54 anos grudados e foi com eles que aprendi esta grande 
lição e que pela GRAÇA DE DEUS, venho tentando, e estou conseguindo, fazer o mesmo. 
Graça e Paz! Abraços, Paulo Santana. 
 

Olá queridos irmãos. Agradecidos pelas orações de vocês para o Júlio, vimos informá-los 
de que, ele foi surpreendido com uma ligação do Desembargador Geraldo Augusto, 
convidando-o para assumir o cargo de seu Assessor. O Desembargador, retornando de suas 

férias, quer que o Júlio se apresente no Tribunal. Mais uma vez, ficamos convictos de que nós 
fazemos planos no coração, mas de Deus vem a resposta certa no tempo Dele. Muitos 
abraços. Com carinho, Angélica, Júlio e Flávia Márcia.  
 

Cácio envia seu relatório de fevereiro ao Conselho da CPV:  
Essa nova experiência tem sido excelente. Uma das grandes bênçãos foi que o Senhor 
levantou mantenedores e proveu o sustento necessário! Além da Oitava, estamos sendo 
apoiados pela CPV, por três igrejas de Vitória, uma de Valadares e a congregação do Ribeiro 
de Abreu, além de mais quatro irmãos. Isso é uma bênção sem tamanho, em especial se 
considerarmos que boa parte dos missionários saem para o campo sem o sustento completo. 
Queremos mais uma vez agradecer-lhes pela decisão de nos apoiar. Que o Senhor os abençoe 
e os faça cada vez mais visionários. 
 

   ORANDO  
1– Encontro de casais no próximo sábado com o Pr. Décio – 14h30.  
2– Famílias com alguma dificuldade conjugal ou financeira.  
3– Beto da Kézia em T.Otoni, perdeu o contrato com a Nestlé.  
4– Saúde da Edna – hipotireoidismo (gerado por stress).  
5– Negócios e trabalhos dos membros da CPV.  
6 – Luar de Oração Bimestral PRóXIMA sexta, 24 – no quiosque.  
 

Vida e Poder dependem da sua intimidade e conhecimento de 
quem é Deus e o que Ele faz dentro do Quarto de Escuta. 
 

 

DESPERTA DÉBORA – MULHERES QUE CUMPREM 
“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 mulheres e 
participe. Nossas mulheres combinam beleza, bom gosto e charme, 
com iniciativa e oração.  
 

 

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

 

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

Atos pastorais: 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 
 
 

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. 


