
 

�     ANIVERSARIANTES  
   

HOJE, dia 7 – Casamento Kézia e Beto – 1º ano.  
QUARTA, dia 10 – Francisco Freitas (Chiquinho).  

QUINTA, dia 11 – Vinícius Campos.  
SÁBADO, dia 13 – Kézia A. Gomes e  
Casamento do Roberto e Fátima.  

DOMINGO, dia 14 – Marlene S. Campos.    
 

Agenda 
19- Mai Luar de oração com fogueira no quiosque.  
16- Jun Retiro dos líderes com o Pr. Christian Gillis.  

 

   CONTRIBUIR, porque?  
HOJE – 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. Dar porque somos gratos por Jesus.  
 
NO PRÓX. DOMINGO DIA 14 – Dízimos e ofertas para construção.  
 
NO 3º DOMINGO DIA 21 – Cestas de alimentos e materiais não perecíveis para 
servir uma família necessitada.  
 
 

    FORMATURA - 2006 
 
A família Nogueira está em festa pela 
formatura do ALAN, 23 anos, em Direito na 
UFV. Ele concluiu também uma especialização 
na área de Direito Ambiental.  
PARABÉNS por esta vitória.  
A CPV se alegra com o Alan e família.   
  
 

 
 
 

 
 

 
Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro. 

 

Cultos de Celebração às 18h15  
 

Número  205     –     7  de maio de 2006 
 
 

 
(Última foto Sr. Edson: 30abril) 

  
A esposa, os 4 filhos, genros, noras, os 11 netos e 
cônjuges e a bisneta recém nascida, reconhecem o valor 
da amizade e agradece de coração o apoio incondicional 
de toda a CPV. Os bilhetes, mensagens de celulares, e-
mails, telefonemas, visitas, viagens e apoios das mais 
variadas formas pelo falecimento do Sr. Edson dia 4.  
 Foi um atropelamento com traumatismo craniano, na 
sua última caminhada de final de tarde para comprar pão, 
quando Jesus era a sua companhia fiel carregando-o nos 
braços como desconhecido em SP até o hospital, onde foi 
achado depois de 2 horas pelo genro.  
 Ele morreu plenamente feliz e realizado. Durante 
toda a sua vida ele foi um agente de missões que facilitou 
pela sua amizade, que muitos pudessem conhecer o seu 
amigo Jesus. Desde os filhos, netos e amigos ele lutou 
para que todos vissem na sua intimidade com Jesus que 
Ele (Jesus) é o melhor amigo e de todas as horas. Isto 
ficou provado que vale a pena na sua última caminhada.  
 
 

 

  COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA - CPV 



 

                     NÚCLEOS da SEMANA  
 

 1 (Almir...) Beatriz e Almir  
Segunda 2 (Stanley...) Roberto e Fátima 
 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:__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 

  BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ 

Em JUNHO, uma festa para receber os novos 
membros pelo Batismo e Profissão de Fé. A 
água é o símbolo e selo da conversão e da 
decisão por uma vida compromissada com 
Jesus, sob qualquer custo até à morte. 
 
 

CAMINHADA ECOLÓGICA BIMESTRAL  
Foi domingo passado, pelos passos daisônicos andamos 6,4 
km, que segundo o seu novo pedômetro foram 11.007 passos 
de relacionamentos, conversas e piadas e depois o junta 
panela “só salada”. (Mas a Lúcia e a Beatriz não acreditaram e fizeram arroz 

com frango). Foram mais de 36 pessoas. Veja no calendário a 
próxima caminhada de junho e convide o seu Oikós.  

    ORANDO 

1– Pela família do Daison, com a 
morte do seu irmão mais velho de 
80 anos em Uberaba domingo 
passado.  
2– Agradecer pela vida e 
intimidade com Jesus do Sr 
Edson e pelo conforto para a 
Dona Eny que está reagindo 
muito bem.  
3– Sô Antônio (pai A.Lídia). 
Possível início de hemodiálise.  
4. Concurso do Beto da Kézia na 
PM de Simão Dias – SE, hoje.  
5. Pelos núcleos e Líderes de 8 
hábitos.  
6– Pelas famílias com dificuldade 
conjugal ou financeira. 
7– Negócios e profissões. 
 

‘Happy Hour” dos líderes e 
auxiliares de núcleos no dia 12 no 
quiosque. Vamos lanchar juntos e 
conversar.  

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).  
 
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. (Ver Bol-204).   
 
3º Hábito: CONVIDAR Convide 
semanalmente pessoas novas para 
visitar o seu núcleo. Ele vai sentir 
uma família simples de íntimos de 
Jesus e o Espírito Santo vai falar 
com ele. O resultado não é nosso, 
mas o convite é nosso.  
Entenda que evangelização é 
INTENCIONAL e nunca será 
automática ou por acaso.  
É ordenança de Jesus:  
Fazei discípulos.  
 

ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje: Mensagem:  
N. 1  Pr Fernando Lus  

Próx. Domingo, 14:   Pr Paulo Leal e  N. 4  
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Eva e Ricardo 
 

Próx. Domingo, 7 –  Silvana e Hélio   
 
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 Maio: Lígia e Lúcia 
 

 


