
 

�     ANIVERSARIANTES  
   

HOJE, dia 16 – Jonatham Augusto, Márcia Pacheco e William Olzany.  
AMANHÃ, SEG, dia 17 – Jorge Dergam.  

TERÇA, dia 18 – Anne Zuin.  
SEXTA, dia 21 – Eliane Monteiro.   

 
Agenda 
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?  
HOJE 3º DOMINGO. Cestas de alimentos e materiais não perecíveis para 
servir uma família necessitada.  
NO 1º DOMINGO – Ofertas para missões. Dia 7 de maio.  
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. A gente 
aprende a ouvir a voz de Deus nesta amizade, entrando todo 
dia sempre no Quarto de Escuta.   
NO 2º DOMINGO – Dízimos e ofertas para construção. Dia 14 de maio.  
 
 

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  202     –     16  de abril de 2006 
 
 
 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Eliane e Sílvio.   
Segunda 2 (Stanley...) Lígia e Jorge Dergam. 
 3 (Daison...) Dona Angélica.  
 4 (Osmar...) Terezinha e Osmar 

 5 (P.Santana...)  D. Lydia e Sô Ubiracy  
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. 3  Pr Paulo Leal 

Próx. Domingo, 23:   Rosely Freitas e N. Adol-1  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Débora e Affonso.        
 

Próx. Domingo, 23 – Tia Maria e Daison.   
 
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 e não a igreja, os responsáveis diretos 
pelo discipulado dos seus filhos levando-os a Jesus.  
 

 

DOMINGO DE MANHÃ? 
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.  
 1 - Liturgia – É o núcleo do dia orando pelo culto (juntos).  
 2 - Caminhada geral e bimestral da igreja (abril). 
 3 - Cuidando da família e dos filhos (presença).   
 

O seu trabalho é o seu ministério de tempo integral. 
 

A missão imutável, permanente e eterna de Deus 
continuou sendo a mesma: Ter uma família (Unidade),  
com muitos filhos (Quantidade),  
agora, parecidos com o seu Filho Jesus (Qualidade). 

CEM-CENTRO EVANGÉLICO DE MISSÕES convida você a 
participar do Simpósio sobre Missão Integral, com a presença do 
pastor e escritor Carlos Queiroz, presidente da Visão Mundial no 
Brasil. O evento será nos dias 22 e 23 de abril (sábado e domingo) 

 
E-mail: info@cem.org.br - Página: www.cem.org.br 

CÁCIO E ELISÂNGELA 
Finalmente estamos ligados e plugados. Com telefone e Internet em casa. 
97- 3471-1680 - MSN: cacioes@hotmail.com  -  Skype: cacioelisangela  
 

 
NOVO CALENDÁRIO DA CPV 

Começa em março-2006 e termina em fevereiro-2007. Nele você 
encontra os aniversariantes, os principais programas, fotos, 
informações e história do presbiterianismo em Viçosa e da CPV.  
Coloque-o em local de fácil visualização. Presenteie um amigo (Oikós).  
 

 

CO-RESSURREIÇÃO COMO CONSEQÜÊNCIA DA CO-MORTE EM CRISTO 

 "Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente 
também o seremos na semelhança da sua ressurreição;" (Rm 6.5) 

A prova de que eu, você, nós, já passamos pela crucificação com Jesus é que 
estamos unidos a Ele em semelhança. O Espírito de Jesus ao entrar em nós, pela 
conversão e entrega de nossas vidas a Ele, reorganiza nossa vida perante Deus. A 
ressurreição de Cristo Lhe deu a autoridade de dar-nos a vida de Deus, e as 
experiências de nossas vidas agora devem ser construídas com base na fundação de 
Sua vida. Podemos ter ressurreição de vida aqui e agora, e a exibiremos através de 
santidade de vida, primando pelos princípios da justiça e do importar-me com o 
próximo, seguindo os preceitos de Deus.  
A idéia passada no escrito Paulino acima é a de que após a decisão de se identificar 
com Cristo ter sido feita, a vida ressurreta de Cristo penetra cada parte de nossa 
natureza humana. O Espírito Santo não pode ser aceito como um mero visitante em 
uma sala da casa - Ele a toma por completo. E uma vez que decidimos que o "velho 
homem" (ou seja, a velha criatura, nossa natureza pecaminosa) deve ser 
identificada com a morte de Cristo, o Espírito Santo nos invade. Ele cuida de tudo. 
Minha parte é andar na luz e obedecer a tudo o que Ele me revela. Assim como só 
existe um tipo de humanidade, existe somente um tipo de santidade: A santidade de 
Cristo. E é esta santidade que nos foi dada. Deus coloca a santidade de Seu Filho 
em nós, e devemos viver esta vida de santidade. 
A lição da Páscoa é pois, uma lição de obediência (como a de Cristo, e até a 
morte), mas é também a lição da vitória: Vitória de Cristo sobre a morte e, 

consequentemente, vitória nossa, como co-participantes.  Paulo Leal 
 

   ORANDO 

1– Sô Antônio (pai A.Lídia). Cirurgia e 
possível início de hemodiálise.  
2– Pai da Eliane, em UTI no Rio.  
3. Pelos Líderes de núcleos por unidade 
na visão e coerência de vida. Pela EBT.  
4– Pelas famílias com dificuldade 
conjugal ou financeira. 
5– Negócios e profissionais da CPV. 
 

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.   

QUARTA DE ORAÇÃO  
7h30 – Na Vila Gianneti–Aspuv (Soninha).  
16h30 – No salão (Lúcia do Chiquinho).  
19h30 – No salão (Sr. Ubiracy e Sr. Argemiro).  
 

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

Olhando ALÉM da Montanha 
Caminhada ecológica com 
almoço verde no quiosque, será 
no dia 30 de abril, não olhando 
para o PÉ com “PÉssimismo”.  

 

 

“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 


