
 

�     ANIVERSARIANTES  
   

AMANHÃ, dia 1º – Carlos Alberto (Beto da Kézia), Edgard e Ingrid Lino.  
TERÇA, dia 2 – Filipe Freitas.   

QUARTA, dia 3 – Alan Nogueira.  
SEXTA, dia 5 – Cícera Gomes e Afrânio Rodrigues.  

SÁBADO, dia 6 – Ana Carolina.  
DOMINGO, dia 7 – Casamento Kézia e Beto (1ºano).    

 

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

 

   CONTRIBUIR, quando?  
PRÓX. DOMINGO DIA 7 – 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 e 
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.  
 
 

DO NÚCLEO 6 – (Zuins) 
Como os líderes estavam viajando o núcleo 6 foi liderado 
por outro casal no condomínio recanto da serra.  
Quando trabalhamos com Deus, onde Ele está 
trabalhando e fazemos tudo por Jesus, o Espírito vai 
esclarecendo tudo na frente, como aconteceu no n.6.  
São pessoas analíticas e questionadoras, mostrando 
grande interesse por Jesus. Quiseram saber sobre Graça, 
Apocalipse, Novo Nascimento, Revelação, Quarto de 
Escuta e outros assuntos básicos da vida cristã.   
Só a intimidade com Jesus a partir do quarto de escuta 
pode nos habilitar para liderar um núcleo de uma 
Comunidade de Jesus, não de uma igreja institucional, 
porque desta igreja, qualquer um pode liderar. Nem 
sempre uma igreja é uma Comunidade de Jesus.  
 

 

 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  204     –     30  de abril de 2006 
 
 
 
 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Edna e Edgard   
Segunda 2 (Stanley...) Yara e Afrânio 
 3 (Daison...) Rosely e Lúcio 
 4 (Osmar...) Itinerante na vizinhança 

 5 (P.Santana...) Lu e Paulo 
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 



    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. 
 
 

‘Happy Hour” dos líderes e 
auxiliares de núcleos no dia 5 no 
quiosque. Vamos lanchar juntos e 
conversar.  
 
NOVO salão de cabelos.  
O Gilmar agora está atendendo 
no Shopping Calçadão, sala 56 
do 2º andar.  
 

CBN. O que é isto? 
CBN – Comunidade de Base 
do Núcleo: Relacionamentos 
de 2 a 2 ou 3 a 3 dentro do 
núcleo para caminhadas, café 
da manhã, oração, 
mentoreamento e 
discipulado. 
 
(Leia e acompanhe os 8 hábitos). 

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

DIREÇÃO DA LITURGIA 
N. 1: 2-jul.  
N. 2: 4-jun e 9-jul. 
N. 3: 25-jun e 16-jul.  
N. 4: 14-mai; 18-jun e 23-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 se apropriar dos 
HÁBITOS de um líder de núcleo.  
1º Hábito: SONHAR. (Ver Bol-203).  
 
2º Hábito: ORAR Ore diariamente 
pelos membros do seu núcleo. 
Um hábito altamente eficaz. A oração 
torna tudo melhor, poupa tempo e é 
a maior arma espiritual do líder. 
Estipule horário e tempo específico 
para oração. Procure estar menos 
ocupado no período de Jejum.   
Entenda que evangelização é 
INTENCIONAL e nunca será 
automática ou por acaso.  
É ordenança de Jesus:  
Fazei discípulos.  

 

CALENDÁRIO 2006/7 da CPV  
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 

 

 

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 2  Rosely Freitas  

Próx. Domingo, 7:   Pr Fernando Luis e N. 1  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Lú e Paulo 
 

Próx. Domingo, 7 –  Eva e Ricardo   
 
Ministério Infantil  

 

 

ED para as crianças até 12 anos (18h45).  
São os pais e não a igreja, os responsáveis diretos 
pelo discipulado dos seus filhos levando-os a Jesus.  
 

Biblioteca Plantões de Abril: Lígia e Sara 
 

Oi ComUnidade! 

5 chineses na reunião. Uma chinesa disse para um amigo cristão que não 
acredita em Deus e nunca ouviu falar de Jesus. O ruim é que estou sozinha 
para falar, dar apoio e não tem professores crentes para dar um suporte.  
Os estudantes chineses que não estavam acostumados com esta reunião 
estavam apáticos. Isso é novo para eles. 
Mas não fiquei nervosa nem amedrontada. Sei que Deus está comigo. 
Depois orei e pedi bênçãos de Deus para os estudantes citando os paises 
deles: Japão, China, Korea, Hong Kong. Foi um grande desafio de novo 
para mim. 
Enquanto isso Emeric fez o mesmo na outra escola, somente dando 
prosseguimento ao que já estava acontecendo. Os estudantes e 
professores estavam desde segunda feira perguntando se haveria reunião.  
Peco que orem por este novo desafio e que os Chineses sejam tocados em 
irem às reuniões e sabedoria para toda  quarta feira. Um grande beijo, 
Marcy - Escócia 
 

Convocação 
A Rebusca, pelo seu presidente, Délio P. Fassoni, convoca seus membros 
para Assembléia Ordinária, no dia 04 de maio de 2006 (quinta-feira), na 
Igreja Presbiteriana de Viçosa, Av. P.H. Rolfs, 275, às 19h30 em primeira 
convocação, para entre outros assuntos eleger nova Diretoria para o Biênio 
2006/2007.  
 

 
 
 

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 - caráter). (Rm 8.29).  
 

O seu trabalho é o seu ministério de tempo integral. 
 

WWW. CPV.ORG.BR 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


