
 

�     ANIVERSARIANTE  
    

Quarta, dia 5 – Rosely Freitas.  
 

Agenda 
16- Abr Celebrando a Ressurreição no Culto com CEIA.  
30- Abr Caminhada Ecológica com junta panela VERDE.  
30- Abr Almoço/Reunião Pais dos filhos até 12 anos.  
19- Mai Luar de oração com fogueira.  
17- Jun Retiro de líderes com o Pr. Christian Gillis.  

 

Escola Bíblica de Treinamento – EBT 
1. Como estudar a minha Bíblia Quinta-19h30. 

Domingo 17h00: 
2. Projeto Calçada. 

3. Ensaios louvor e Bases da Adoração. 
4. Curso básico de doutrinas (Catecúmenos). 
5. Curso Intermediário – Antigo Testamento. 

6. Gincana das crianças. 
 

BIBLIOTECA – LIVROS, VÍDEOS E FILMES 
Parabéns à equipe (Eliane e Sílvio) pela nova Biblioteca.  
PLANTÕES DE ABRIL: Lígia e Sara.  
 

   CONTRIBUIR Missões. 
HOJE 1º DOMINGO. Ofertas para Missões. 

Ofertamos por gratidão pela consideração de Deus, em sermos 
cooperadores Dele na geração de filhos.  
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.  
 

PRÓXIMO 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  200     –     02  de abril de 2006 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Beatriz e Almir.   
Segunda 2 (Stanley...) Ana Lídia e Sô Antônio 
 3 (Daison...) Rosely e Lúcio  
 4 (Osmar...) Terezinha e Osmar 

 5 (P.Santana...)  Lú e Paulo  
Quinta 6 (Zuin...) Débora e Affonso 
Sexta Adol-1 Elaine e Luis Márcio  

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. 5  Pr. Fernando Luis 

Próx. Domingo:   William Filgueiras  e N. 4  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Marlene.        
 

Próx. Domingo, 9 – Lúcia e Chiquinho.   
 
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.  
 

 

O que você faz de 2ª a domingo nos interessa.   

CBN – Comunidade de Base do Núcleo. 
 

Somos apenas cooperadores de Deus para cumprimento do Seu 
projeto. O propósito é Dele, que nos convida a cooperar com Ele.  
Mas, que propósito ou projeto é este?  
 

1. O homem foi feito à semelhança do Pai, trabalhava na presença de 
Deus numa família em Unidade perfeita, em comunhão e intimidade 
com o Pai todos os dias. Mas não deu certo, por causa do homem.  
 

2. A humanidade foi expulsa desta presença pela queda promovida 
pelo mal, representado pela Serpente.  
 

3. Imediatamente Deus providenciou a recuperação e o retorno, 
conforme Gn 3.15, mas somente através de outro Homem sem pecado 
que nascido no mundo, pisasse a cabeça da Serpente e Nele (Seu filho 
Jesus) nos tornássemos filhos adotivos de Deus.  
 

4. O propósito imutável, permanente e eterno de Deus continuou 
sendo o mesmo: Ter uma família (Unidade), com muitos filhos 
(Quantidade), agora, parecidos com o seu Filho Jesus (Qualidade).  
 

5. CBN, é um sub-núcleo do núcleo para relacionar dentro do núcleo 
durante a semana de Terça a Domingo de 2 a 2, 3 ou 4 a 4, para 
cooperar com Deus na geração de filhos, aumentando a Sua família.  
 

6. Para buscar o Oikós (amigo), devemos orar e relacionar com ele 
gerando um novo filho. Esta é a nossa missão. É a ordem de Jesus, 
fazer discípulos Dele desta maneira: Buscando e relacionando.  
É preciso manter o alvo, o objetivo e o ideal do caráter de Jesus para 
sermos parecidos com Ele, com muitos irmãos (Rm 8.29).  
 

7. Gerar filhos não é só Envolvimento. É Compromisso que faz os 
velhos sonharem, os jovens terem visões e os filhos profetizarem. (Jl 
2.28).  Gerar filhos é Buscar o Reino em primeiro lugar.   
 

A CPV quer trabalhar com discípulos de Jesus, que desejam ter este 
Compromisso e Visão. Faça parte do seu Núcleo com compromisso.  
 

QUEM NÃO GOSTA DE NÚCLEO É SATANÁS. Porque no núcleo se 
conhece as pessoas e os problemas aparecem e só com muita oração 
e jejum podemos conseguir relacionamentos livres e saudáveis. 
 

   ORANDO 

1– Pelos Líderes de núcleos por unidade e coerência de vida. 
2– Pelas famílias com alguma dificuldade conjugal ou financeira. 
3– Beto da Kézia em T.Otoni, perdeu o contrato com a Nestlé. 
4– Agradecer pela recuperação da saúde da Edna. 
5– Agradecer pela recuperação da dengue do William (Aracaju). 
6– Negócios e profissões dos membros da CPV. 
 

QUARTA DE ORAÇÃO EM GRUPO 
7h30 – Na Vila Gianneti–Aspuv (Soninha). 
16h30 – No salão (Lúcia do Chiquinho). 

19h30 – No salão (Sr. Ubiracy e Sr. Argemiro). 
 

HOMENS DA PROMESSA (Solteiros e casados)  
Saúde física e espiritualidade: o que uma coisa tem a ver com a outra? 
Como o homem deve cuidar de sua saúde? 
NESTA próxima sexta, dia 7, no quiosque às 20h00: Encontro de 
Homens. Conversa sobre saúde dos homens com Evandro Batista. Médico e 
cristão judaico messiânico. Levar cafezinho, chimarrão e biscoito ou bolo.  
 

CLUBÃO DOS ADOLESCENTES 
 - Um momento inspirador de louvor e adoração – Próximo sábado dia 8 no 
salão da CPV. Leve seu amigo.  
 - Sínodo Leste de Minas reuniu adolescentes do PZMN na CPV, ontem 
sábado dia 1º de abril.  
 

NOVO NÚMERO TELEFONE: 
D. Marina e família (Silvestre)  – 9707-0366 

 

CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL NO BRASIL  
Merecem destaque no texto constitucional e o seu regulamento no código civil, o 
conceito, os requisitos e efeitos da união estável e o casamento. O casamento é 
formal com registro público. A união estável admite todas as formas, desde fatos e 
circunstâncias até o contrato verbal. A IPB pelo seu Supremo Concílio decidiu aceitar 
o casamento também pela união estável conforme determina a lei para as suas 
relações com novas membresias. Existindo impedimento legal para o casamento é 
concubinato e não união estável.   
 

TIVEMOS 3 momentos importantes no Encontro de Casais: 
Sábado passado à tarde, à noite na pizzaria e Domingo de manhã.   
 

 

“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. 

 

WWW. CPV.ORG.BR 


