
ESCALA 
 

 

CULTO – 18h15 

Direção hoje:  Mensagem hoje:  
N. 4 Edgard  

Próx.Domingo, dia 30  Pb. Geraldo Márcio  e  N. 5 
 

Café após o culto 
(1 vez p/semestre) 

 

Hoje: Denise e Paulo Leal.   
Próx. Domingo – Edna e Edgard.    

 
Ministério Infantil  

ED 

 

Hoje: Crianças até 12 anos (no culto 18h15).  
São os pais e não a igreja, os responsáveis diretos 
pelo discipulado dos seus filhos levando-os a Jesus. 
 

Biblioteca Plantões de Julho: Chiquinho e Elaine 
 

�       ANIVERSARIANTES  
 

HOJE, dia 23 – Luciana Souza.  
SEGUNDA, dia 24 – Pr. Paulo Leal. 

Domingo, dia 30 – Daison Olzany, Leonídio Assis (Léo) e Casamento Tia 
Maria e Daison.     

 

BIBLIOTECA da CPV  
Os prazos máximos para devolução são de:  
15 dias para os livros, isento de taxa;  
7 dias para os vídeos, fitas e Cds, com taxa de R$ 1,00.  
Para os casos de atraso na devolução de livros e fitas tem R$ 
1,00 de multa por semana.  
O cadastramento é feito no balcão com as pessoas escaladas 
em cada mês. Em julho é o Chiquinho e Elaine.  
Leia e conheça o manual de rotinas da nossa biblioteca.   
  

NÚCLEOS e ED: EM RECESSO NAS FÉRIAS  
Voltaremos no QUIOSQUE para a abertura do semestre na 
segunda-feira dia 31-julho às 19h30, com o junta-cafezinho 
com todos os núcleos juntos. Líderes: fiquem atentos.  
 
LIVRES DO PECADO OU LIVRES DO PODER DO PECADO? 
Estamos livres do PODER do pecado porque Jesus levou com 
Ele as nossas culpas se entregando por nós na cruz. O pecado 
não domina mais as nossas vidas. Mas só vamos ficar LIVRES 
do pecado quando tudo for consumado com a volta de Jesus. 
Naquele dia, muitos entenderão e desejaram aceitá-lo, mas 
será tarde demais. Será a implantação de novos céus e novas 
terras com justiça absoluta sobre tudo e sobre todos. Todos se 
ajoelharão diante da soberania e glória de Jesus.    
 

 

 
 

 
 
 
 

Cada casa ou núcleo uma igreja, cada cristão um ministro.  
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“Sejamos agradecidos por Deus ter inventado a dor. Ele não 
poderia ter feito coisa melhor”. Dr Paul Brand. 

 

Sinto-me completamente incapaz, perto de pessoas que 
sofrem. Na verdade, sinto-me até culpado. As pessoas estão 
ali sozinhas, talvez gemendo, faces contorcidas e eu não 
consigo penetrar no seu sofrimento. Consigo apenas observar. 
Podemos entender o sofrimento com o valor real de ser cristão.  
 

“Onde está Deus? Este é um dos problemas mais inquietantes. 
Quando a pessoa se sente feliz, tão feliz que nem parece precisar 
Dele, e a ele se chega a fim de louvá-lo, é recebida de braços 
abertos. Mas, o que acontece quando você a Ele se dirige em 
situação desesperadora, baldados todos os seus esforços? A porta 
se lhe fecha, e por dentro é aferrolhada duplamente. Depois, 
silêncio. Daí parece ser melhor a pessoa se afastar”. C.S. Lewis.  
 

SE você ainda não teve o privilégio de contribuir 
neste mês, aproveite que o gasofilácio está sempre 
aberto para receber o que vem do seu coração em 
adoração a Deus. Em qualquer domingo.  
1º-MISSÕES, 2º-DÍZIMOS, OFERTAS para CONSTRUÇÃO 
e 3º-Doações de alimentos não perecíveis.   
 

 

  COMUNIDADE 
     PRESBITERIANA - CPV 

SOFRER com ALEGRIA 



1: PESSOAL (Quarto de Escuta).   2: COMUNIDADE.   
3: ESCOLA DE FORMAÇÃO BÍBLICA (Treinamento).   

 
QUITUTES DONA MARINA  
Quem tiver interesse em Comprar pão caseiro, doce de abóbora 
com côco, doce de amendoim e outros, pode ligar e encomendar 
após as 17 horas com a Dona Marina no telefone 3891-8967.  
 

BETO DA KÉZIA  
O Beto, formado pela UFV em Veterinária, foi contratado pela Nestlé e 
demitido depois de 2 anos. Agora está fazendo alguns concursos e acabou 
de ser selecionado num grande laticínios de 700.000 litros por dia, em Bela 
Vista de Goiás. A Kézia ainda vai continuar dando aulas em Teófilo Otoni-MG 
até concluírem toda a mudança para Goiás. Eles pedem orações.  
 

 

NOSSA MISSÃO 
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL COMPROMETIDA EM 
TRANSFORMAR PESSOAS EM VERDADEIROS E FRUTÍFEROS DISCÍPULOS DE JESUS”. 
 

PRESBÍTEROS E DIÁCONOS: Todo crente deve almejar ser.  
Eles são escolhidos pelo voto e entre os membros batizados da igreja. São servos 
que servem. São os que têm maior maturidade e experiência na fé. Não existe 
hierarquia entre Diáconos, Presbíteros, Pastores, Líderes e membros comuns. Todos 
nós somos servos do mesmo Senhor. Brevemente, vamos reunir em 
assembléia para a escolha de mais oficiais para a CPV.  
 

ALBERTO DO VIOLÃO  
O Alberto é estudante da UFV, colabora com o louvor na CPV ajudando o 
Affonso Zuin. Ele está de férias e em setembro vai passar um tempo em 
estágio nos Estados Unidos.  
 

Dona Eny Alves  
A dona Eny está de volta na sua casa em Viçosa, se readaptando à nova 
vida. A filha mais velha Edyr de São Paulo, passou um tempo aqui e agora é 
a vez da sua irmã mais nova, Nelcy, que mora em Mantena. 
  

CEIA DO SENHOR – CULTO ESPECIAL  
Nesta última sexta-feira no quiosque em luar de oração tivemos a Ceia.  
TEREMOS OUTRO CULTO DE CEIA, SÁBADO dia 26 de Agosto (salão).  
 

TODA QUARTA TEM ORAÇÃO 
16h30– No salão – Lúcia.        19h30– Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro. 
 

CARTEIRA 
Denise, esposa do Pr Paulo Leal agora tem sua carteira de motorista, pra 
facilitar a sua locomoção no projeto Amor em toda a região, com mais 
autonomia e independência.  
 

CONSTRUÇÃO NO TERRENO (Aos interessados): 
Os engenheiros Galvin e Marcos Freitas estão trabalhando nos cálculos e 
nos projetos: estrutural, elétrico, hidráulico e ambiental. A demarcação final 
da obra será no próximo sábado, dia 29 às 14 horas no próprio local.  
 

INCLUA ESTES NOMES NAS SUAS ORAÇÕES 
1–Sr. Algemiro Gonçalves – Está recuperando bem da sua cirurgia da 
próstata. Agradecer. 2–Saraee- Sobrinha do Wiliam/Isméria e pelo irmão 
do Wiliam. 3–Sr. Vicente – Pai da Débora – Exames do coração. Sr. Oziel 
– Pai da Edna – Cateterismo pelo SUS. Sô Antônio - pai Ana Lídia - Exames 
para hemodiálise. 4–Dificuldades conjugais e na família: Yara e Afrânio, 
Cláudio e Soninha, Sr. Ademir e Márcia. 5– Salão da Lúcia, Espelhos Ubá, 
Salão Yara, Artes Isméria, Sociedade Gilmar, Pneus CliniCar e outros 
negócios e profissões na CPV.  

 

 
 

Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo!  

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


