
 

�     ANIVERSARIANTES  
    

Terça, dia 28 – Almir Júnior.  
Quinta, dia 30 – Alberto Vieira (violonista).   

 

Agende: 
31- Mar Café dos líderes e auxiliares – Quiosque-19h30.  

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

8- Abr Clubão dos adolescentes - Louvor.  

9- Abr 1ª Reunião de Pais, com filhos até 12 anos.  

16- Abr Celebrando a Ressurreição no Culto com CEIA.  
 

Escola Bíblica de Treinamento – EBT 
1. Como estudar a minha Bíblia Com Rosely. Quintas-19h30. 
Também aos Domingos 17h00, temos: 
2. Projeto Calçada – Lourdes e Lúcia. 
3. Ensaios louvor e Bases da Adoração Com o Affonso. 
4. Curso básico (Catecúmenos) Com William e Edgard. 
5. Curso Intermediário Com Paulo Santana e Ana Lídia.   
6. Gincana das crianças – Com Dilcimar e William. 

 
 

   DAR. CONTRIBUIR. 
Quando damos, aprendemos a ser generosos e quando há 
generosidade existe uma relação de amizade e de parceria 
com Deus, que gera intimidade e alegria com Ele. É nesta 
bondade que Deus se alegra. “Não com tristeza ou por constrangimento, 

mas com alegria e generosidade que recai sobre a nossa vida com bondade”. Isto 
é um movimento relacional com Deus. Não é negócio.  
 

PRÓXIMO DOMINGO 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.  
NO 3º DOMINGO – Cestas de alimentos e materiais não perecíveis para servir 
uma família necessitada.  
 

SEGURANÇA 
Os diáconos incentivam que você traga o seu envelope preenchido 
com o recibo de depósito já feito na conta da igreja. A conta da 
igreja é na CEF ag. 0584-3 – op. 03 – cc 0614-0. Sempre que puder 
fazer assim, facilitará o controle e a segurança do gazofilácio. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  199     –     26  de março de 2006 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Isméria e Wiliam  
Segunda 2 (Stanley...) Lígia e Jorge 
 3 (Daison...) Marlene  
 4 (Osmar...) Sô Argemiro 

 5 (P.Santana...) Marília e Sérgio  
Quinta 6 (Zuin...) Débora e Affonso 
Sexta Adol-1 Jamile e Davi 

Supervisão dos núcleos – Edgard e Edna   
 

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

Mensagem - ����  

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

 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



ESCALA 
 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. Adol.1  Pr. Décio 

Próx. Domingo:   Pr. Fernando Luís  e N. 5  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Beatriz e Almir.        
 

Próx. Domingo, 2 – Soninha e Cláudio.   
 
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.  
 

 

EDSON E ENY 
Eles foram em fevereiro para o casamento de um neto em São Paulo, de lá 
pegaram um vôo pela primeira vez na vida, e foram visitar o Wiliam e 
Jussara em Aracaju. Disse o Túlio: “chegaram super bem em Aracaju e 
emocionados! Eles disseram que achavam que nunca teriam a 
oportunidade de andar de avião na vida! Agora eles estão de novo com o 
caçula”. Ainda eles não têm data da volta para a casa.  
 

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. 
 

Qual é a mensagem que Deus mandou você entregar?  
“A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados 
dos seres humanos e, por meio de Cristo, ele está fazendo com 
que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a 
mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se 
tornem seus amigos”. (NTLH – II Co 5.19) 
 

               ULTIMATO PREMIADO 
Prêmio areté de literatura 2006 da  
Associação Nacional de Editores Cristãos.  
ACONSELHAMENTO: Livro: Crises e perdas da família.  
APOLOGÉTICA: Livro: Deus em questão.  
OBRA NACIONAL: Livro: A caminhada cristã na história.  
CASAMENTO/FAMÍLIA: Livro: A missão da mulher.  
MISSÃO: Livro: Indígenas do Brasil.  
REVISTA NACIONAL: Ultimato. 
 

COMO VOCÊ ESTÁ? 
“Eu venho como estou e Jesus me transforma, não é a igreja, núcleo 
ou o líder que transforma caráter e comportamento”.   
Você é a Bíblia de quem não lê a Bíblia. Isto é, a sua vida e da sua 
família refletem a Luz que é Jesus. A Bênção é maior.  
Conte as Bênçãos e dize cada uma delas. Não faça conta dos 
problemas. Jesus quer ser seu amigo. Venha como você está.  

Homens, Mulheres e Crianças. Vejam os sintomas:  
O hipotireoidismo é um estado doentio causado pela produção 
insuficiente de hormônio tiróide. A deficiência de iodo na dieta também 
pode causar hipotiroidismo. (Hipotiroidismo é o que a tia Edna tem.)  
Adultos: fala lenta e roca, memória prejudicada, reflexos lentos, pele 
seca, sensibilidade aumentada ao frio e calor, obesidade e ganho de 
peso, depressão, anemia, metabolismo lento, constipação, fadiga, falta 
de fôlego, necessidade de sono aumentada, perda de desejo sexual, dor 
em articulações e músculos, palidez, irritabilidade, ciclos menstruais 
anormais, infertilidade ou dificuldade de engravidar, colesterol elevado. 
Crianças: Idade muito nova: problemas para comer, constipação, ronco, 
sono em excesso. Fase em que começa a andar: abdome protuberante, 
pele seca, dentes demorando a nascer. Depois de começar a andar: 
falta de crescimento normal, estatura anormalmente pequena para a 
idade, inteligência abaixo do normal para a idade. 
 

   ORANDO 

1– Líderes de núcleos pela Unidade e coerência de vida. 
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. 
5– William (Aracaju) com dengue. 
5– Negócios e profissões dos membros da CPV. 
6– Clubão dos adolescentes. 
 

InterNet: Skype. Esta é a nova mania de conversar na CPV: 
Já estão: Kléos, Daison, Cláudio, Ana Lídia, Edgard, Kézia, 
Wiliam, Jussara, Sarah, Beto e outros. Conecte tambem.  
 

MULHERES QUE CUMPREM 
“Ninguém ora por um filho como uma mãe”.  Venham se juntar as essas 
mães que colocam seus filhos no altar do Senhor. Converse sobre o 
ministério de mulheres e participe.  
 

 

   “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 

 
 


