
 

�     ANIVERSARIANTES  
   

AMANHÃ, SEG, dia 24 – Carolina Brumano.  
QUINTA, dia 27 – Miss. Elisângela Silva (Cácio).  

SÁBADO, dia 21 – Lucas Leão.   
 

Agenda 
19- Mai Luar de oração com fogueira.  
16- Jun Retiro dos líderes com o Pr. Christian Gillis.  

 

   CONTRIBUIR. eu?  
DIA 7, 1º DOMINGO – Ofertas para missões.   
Quando damos com prazer e alegria, 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.  
NO 3º DOMINGO – Cestas de alimentos e materiais não perecíveis para 
servir uma família necessitada.  
 
 

1º ENCONTRO DOS PAIS DAS CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS 

Neste Sábado, dia 29, às 16 horas, no 
QUIOSQUE, vamos ter um encontro alegre, 
festivo e formativo dos pais das crianças até 12 
anos. Não Deixe de compartilhar deste 
momento especial na vida da CPV.  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  203     –     23  de abril de 2006 
 
 
 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Márcia e Tekinho   
Segunda 2 (Stanley...) Ana Lídia e Sô Antônio 
 3 (Daison...) Marlene  
 4 (Osmar...) Itinerante na vizinhança 

 5 (P.Santana...) Marília e Sérgio 
Quinta 6 (Zuin...) Sheila e Álvaro 
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 

DOMINGO, 30  – 9 horas. 
A partir do quiosque.  
Levar e deixar no quiosque seu prato de 
salada, para juntarmos as saladas na 
volta da caminhada às 11h30.  
É a 13ª caminhada da CPV.  
Com almoço verde.  



   ORANDO 

1– Sô Antônio (pai A.Lídia). 
Cirurgia e possível início de 
hemodiálise.  
2– Pai da Eliane, com hepatite 
medicamentosa, no Rio.  
3. Pelos núcleos e Líderes de 8 
hábitos.  
4– Pelas famílias com dificuldade 
conjugal ou financeira. 
5– Negócios e profissionais. 
 

PREGADORES 
1º domingo: Pr Fernando Luis, 
professor do CEM e ex-
missionário na África.  
2º domingo: Pr Paulo Leal.  
3º, 4º e 5º Escala entre: Rev. 
Elben, Pr Jony, Geraldo Márcio, 
Daison, Osmar, Zuin, Rosely, 
Lúcio, Wiliam, Ana Lídia, Paulo 
Santana e outros, sob a  
supervisão do Pb. Osmar Ribeiro.  
(Leia e acompanhe os 8 hábitos). 

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

DIREÇÃO DA LITURGIA 
N. 1:  7-mai e 2-jul.  
N. 2:  30-abr; 4-jun e 9-jul. 
N. 3:  25-jun e 16-jul.  
N. 4:  14-mai; 16-jun e 25-jul.  
N. 5:  21-mai; 11-jun e 30-jul.  
N. Adol-1:  28-mai. 
Dicas: Prepare bem antes. Envolva 
as pessoas e ORE muito.  
 
SEU NÚCLEO PODE MELHORAR,  
Se você decorar e apropriar todo dia 
dos HÁBITOS de um líder de núcleo.  
 
1º Hábito: SONHAR. Sonhe em 
liderar um grupo saudável, que 
cresce e multiplica. O sonho ajuda na 
sua realização. O sonho aumenta o 
valor do núcleo. Entenda que 
evangelização é INTENCIONAL e 
nunca será automática ou por acaso. 
É ordenança de Jesus:  
Fazei discípulos.  

 
Querida CPV, 

Muito obrigada por todo apoio, carinho e oração de vcs! 
Estou muito feliz aqui e lembro-me sempre de vocês em 
minhas orações! Continuem firmes na visão do Reino e dependência 
do Senhor. Que a luz de Cristo brilhe cada vez mais na vida de 
vocês! Saudades, 
Sarah Alves enfsarah@yahoo.com.br (Inglaterra).  

 

CALENDÁRIO 2006/7 da CPV  
Nele tem os aniversariantes, os principais programas, fotos, 
informações e história do presbiterianismo em Viçosa.  
Coloque-o em local de fácil visualização e consulta.  
Presenteie um amigo (Oikós), por quem você está orando. 

 

 

“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. 

 

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. Adol-1  Dc. Lúcio Freitas 

Próx. Domingo, 30:   Rosely Freitas e N. 2  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Tia Maria e Daison 
 

Próx. Domingo, 30 – Lourdes e Paulo Santana   
 
Ministério Infantil  

 

 

ED 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.  
 

Biblioteca Plantões Abril: Lígia e Sara 
 

O que é um núcleo? 

 
O Núcleo é o lugar onde cada um procura edificar o outro; onde cada um encoraja 
os outros a viverem e não se isolarem; onde orar e ministrar uns aos outros cria um 
sentimento de interesse e o desejo de se ter o melhor para o outro; onde cada 
membro nascido de novo olha além do grupo, a fim de alcançar um amigo ou 
parente não-salvo para um relacionamento de salvação em Jesus Cristo; onde cada 
membro nascido de novo percebe que cada atividade da igreja é uma oportunidade 
para compartilhar a sua fé e experiência em Jesus Cristo; onde todos os membros 
nascidos de novo reconhecem o seu papel como sacerdotes diante de Deus; onde 
todos os membros nascidos de novo exercitam seus dons espirituais para a 
edificação do corpo de Cristo; onde cada membro nascido de novo é encorajado a 
ter uma atitude de servo; onde cada membro nascido de novo é responsável por 
uma outra pessoa; onde todos os membros nascidos de novo reconhecem a sua 
falência pessoal e se tornam completamente dependentes da graça de Deus; onde o 
louvor e a adoração acontecem por amor a Cristo. 
 

A IPVSOL – CONVIDA  
Está completando nesse mês o seu 20º aniversário de 

organização. “Estamos fazendo cultos "especiais" todos 

os domingos. Convidamos vocês CPV) para estarem conosco 

no dia 27/04 Quinta-feira que é o dia em que a IPVSOL 
foi organizada (27/04/1986). Teremos um culto e logo 

após uma confraternização. Contamos com a presença de 

vocês”. Abraços! Geraldo Márcio e Maria José 
 

 
 
 

WWW. CPV.ORG.BR 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


