
 

�     ANIVERSARIANTES  
    

HOJE, dia 9 – Cristiano Ribeiro (Laurinha).  
TERÇA, dia 11 – Gilmar Freitas.  

QUARTA, dia 12 – Sr. Argemiro Gonçalves,  
Cynthia Oliveira e Casamento EdNaGard (26a). 

QUINTA, dia 13 – Jaqueline Lino.  
SEXTA, dia 14 – Casamento Oziel e Joana.  

SÁBADO, dia 15 – Aparecida Pinto (Cida do Ademir) e Naiara Soares. 
PRÓX. DOMINGO, dia 16 – Jonatham, Márcia e Bill Olzany.   

  

Agenda 
16- Abr Ressurreição no Culto com Santa Ceia.  
29- Abr 1º encontro dos pais até 12 anos. – Sábado. 
30- Abr Caminhada Ecológica com junta panela VERDE.  
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 
PLANTÕES DE ABRIL: Lígia e Sara.  
 

   CONTRIBUIR Dízimos. 
HOJE 2º DOMINGO. Dízimos e ofertas para construção. 
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.  
 

PRÓXIMO DOMINGO (3º) – Cestas de alimentos e materiais não 
perecíveis para servir uma família necessitada.  
NO 1º DOMINGO – Ofertas para missões.  
 

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  201     –     09  de abril de 2006 
 
 
 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Dilcimar e Galvin.   
Segunda 2 (Stanley...) Roberto e Fátima. 
 3 (Daison...) Tia Maria e Daison.  
 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. 4  William Filgueiras 

Próx. Domingo:   Pr. Paulo Leal  e N. 3  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Lúcia e Chiquinho.        
 

Próx. Domingo, 16 – Débora e Affonso.   
 
Ministério Infantil  

 

 

EBT para as crianças até 12 anos (18h45).  
Facilitando o seu discipulado em 3 pilares:  
1.Lar-Pais, 2.Núcleo e 3.EBT-igreja.  
São os pais os responsáveis diretos pelo discipulado 
dos seus filhos com Jesus e não a igreja.  
 

 

O QUE FAZER DOMINGO DE MANHÃ? 
 1 - CBN – Comunidade de Base do Núcleo.  
É o relacionamento de 2 a 2, 3 ou 4 a 4 dentro do núcleo 
para caminhadas, café da manhã, oração, 
acompanhamento, discipulado e sincera amizade.  
 2 - Liturgia – É o núcleo orando pelo culto (juntos).  
 3 - Caminhada geral e bimestral da igreja (abril). 
 4 - Cuidando da família e dos filhos (presença).   
 

O que você faz de 2ª a domingo nos interessa.   
O seu trabalho é o seu ministério de tempo integral.  
 

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).  
 

Devemos trabalhar onde Deus está trabalhando com o alvo, o objetivo e o 
ideal do caráter de Jesus para sermos parecidos com Ele, com muitos 
irmãos (Rm 8.29).  
 

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.   
 
O QUE ACONTECE FORA OU ALÉM DO NÚCLEO É 
IMPORTANTE E INTERESSANTE.  
A CPV quer trabalhar com o discípulo de Jesus, que deseja 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. Pela EBT.  
2– Pelas famílias com alguma dificuldade 
conjugal ou financeira. 
3 – Agradecer pela recuperação do 
acidente da Yara.  
4– Negócios e profissões dos membros 
da CPV. 
 

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. 
 

PAIS 
Levar seu filho a Jesus é a sua 
tarefa em casa, no lar. A Igreja 
ajuda e facilita. Ela investe em 
materiais caros, tem pessoas 
preparadas, mas esta 
responsabilidade é intransferível. 
Gaste tempo com seu filho. Use 
bem o material pais-lar.   
 

CONSELHO da CPV 
Pr. Pbs, Pbs em disponibilidade, 
Dcs e missionários presentes, se 
reunirão no quiosque no dia 19 
de abril, na reunião ordinária 
trimestral do Conselho.  
 

CPV: 
Lugar onde cada um faz uma 
pequena parte e onde ninguém 
faz tudo. Você pode falar o que 
sente, buscar apoio espiritual no 
seu núcleo e fazer alguma coisa. 

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).  
 

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. 15 minutos por dia no quarto 
de escuta. Este deve ser o seu alvo.  
 

ENCONTRO DE PAIS 
Sábado, dia 29, 17 horas, no salão 
da CPV, vamos ter o primeiro 
encontro de pais dos filhos até 12 
anos.  
 

EXERGAR ALÉM DA 
MONTANHA 

Caminhada ecológica com 
almoço verde no quiosque, será 
no dia 30 de abril, não olhando 
para o PÉ com “péssimismo”. 
 

CHAMADOS AO 
COMPROMISSO 

Não só envolvimento nas coisas 
da igreja, mas compromisso com 
Jesus, para trabalhar na igreja.  
 

RESSURREIÇÃO DE JESUS 
Próximo domingo no culto. Um 
momento para alegria, louvor, 
dança, júbilo e gratidão a Deus.   

 

 

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

COMUNIDADE PRESBITERIANA DE VIÇOSA – CPV 
Secretaria: Manhãs de 2ª a 6ª – Priscila Ladeira – 3885-2139 
Atos pastorais pelo PZMN: Paulo Fernando da Glória Leal. 

 
 

WWW. CPV.ORG.BR 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo! Fique 

dentro de um núcleo na CPV!    
Converse com um líder.  


