
ESCALAS (Dízimos e Ceia do Senhor)  
 

 

CELEBRAÇÃO 

18h15 

Direção de hoje:  Expositor de hoje:  
Pr. Paulo Leal Pr. Helinho 

 

Próximo Domingo 
 

William Filgueiras    e n. 5 
 

Café após o culto 
(1 x p/semestre) 
 

 

Hoje: Isméria e William 
Próx. Domingo – Beatriz e Wilson 

 
Ministério Infantil  

ED – 18h15 

 

De Março a Junho estudando Criação e Ação em 
Gênesis. Uma riqueza para seu filho em 16 domingos. 

Utilize em casa a revista LARANJA dos pais.  
 

BIBLIOTECA 
 

Plantões Junho: Lúcia e Diná.  
 

 

DIÁCONOS Hoje: Lúcio, Gilmar e Chiquinho.  
Próx. Domingo: Almir e Gilmar (Gilmar e Galvin).  
 

 

   PRÓXIMOS ANIVERSÁRIOS  
(Ore e Comemore no seu Núcleo)  

 

Dia 5: Wiliam Alves; Dia 7: Yara Rodrigues; 
 

NESTA SEMANA: Hoje: Dia 10: Larissa de Souza;  
Dia 11: Jamile Filgueiras e Oziel Moraes; Dia 12: Jussara Alves e 

Débora del Giúdice; Dia 13: M. Aparecida Silva;  
Dia 15: Flaviana Freitas; Dia 16: Jorge Luis;  

 

Dia 21: Tatiana Batista;  
Dia 22: Lígia Dergam; Dia 30: Lydia Souza Lima.   

 

       NÚCLEOS  
Tema do mês de JUNHO: Vida com Alegria.  
Assunto da semana: ADORAÇÃO (Ceia).  

 

N.1 – Almir e Beatriz (3891-6727). 
N.2 – Edgard e Edna (3891-8557). 

N.3 – Daison e Tia Maria. (3891-2383). 
N.4 – Osmar e Terezinha (3891-3382). 

N.5 e 5.a – Galvin e Dilcimar (3891-2563). 
N.6 e 6.a e 6.b – Affonso e Débora (3892-4889). 

N.7 – Lúcio e Rosely (3891-5801). 
N. Adolesc. (13-17 a) – Contato: Jamille, Luciana e Calebe. 

Sempre aos Sábado, às 19h30.  
N. Jovens – Contato: Marcela, Luciana e Calebe.  

Sempre aos Domingo, às 10h30 na casa Hadassa/Kalebe.  
 

Supervisores de Núcleos da CPV: 
Affonso (6, Ad e Jov); Daison (3, 4 e 7); Edgard (1, 2 e 5).  

Correio: edgardfalves@gmail.com 
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CEIA: ADORAÇÃO TODO DIA  
“O ser humano precisa de símbolos e artefatos exteriores que lhe 
possibilitem criar, comunicar, reforçar e celebrar estados interiores. 
Esta será certamente a explicação dos altares, dos sacrifícios, das 
festas, dos animais, dos ornamentos e dos sacramentos instituídos 
por Deus. Eles não são a própria “coisa”, mas representam a “coisa”. 
Não basta tomar o pão e o vinho, se não soubermos o que eles têm 
por trás de si. O que alimenta a alma é a relação de significação e 
consciência que esta alma estabelece com o Senhor, quando 
compreende o que está fazendo ao tomar do pão e beber o cálice. 
É necessário que o servo do Senhor se dedique à compreensão dos 
significados de tudo o que faz ao apresentar-se diante de Deus.” 
EXAMINE-SE a si mesmo e então, participe da Ceia do Senhor.  

 

Exposição Bíblica - ����  
Texto: __________________ Não perca o costume. Anote.  
Título: __________________ Discuta no seu núcleo.  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 

 
 

                     Igreja Presbiteriana  
COMUNIDADE DE VIÇOSA-CPV 
Rua Jequeri, 215 – Bairro João Braz – Viçosa-MG 

www.cpv.org.br – 31-3885-2139 

 

Aprenda a ter intimidade com 2 pessoas próximas.  
Fique dentro de um Núcleo! PROCURE um Líder.  



 

FAMÍLIA VISITANTE (Preletor de hoje). 
Com alegria recebemos o Pastor Helinho, ex-aluno do CEM, com a 
Esposa Gláucia e 2 filhos de 9 e 11 anos. Moram em Anápolis, GO. 
Queremos conhecer e entender mutuamente a direção de Deus para o 
pastorado da CPV em tempo integral a partir de 2008.  

 
Comece a poupar e fique atento para 1ª viagem 
missionária em Manaus-Amazonas, no carnaval de 2008. 
Falar com o núcleo 1. 
 
ACONTECEU NESTA SEMANA:  
No domingo passado quem pregou foi o Reve sobre a disciplina da 
confissão. O núcleo 4 delegou a direção do culto ao Wilson.  
18 mulheres e 4 homens aproveitaram o feriado de Quinta dia 7 para 
trilhar a Estrada Real perto de Ouro Preto.  
Alguns homens da promessa se juntaram com os filhos para uma 
tarde de homem para homem, enquanto as mulheres caminhavam. 
Com bom ânimo e alegria muitos participaram do Mutirão de Oração 
na CPV sábado passado dia 2.  
 

CONVITE CEM FEIJOADA Dia 24 de junho no CEM a R$ 5,00 
como promoção para custear as festas de formatura dos alunos 
do CEM: Formandos que freqüentam a CPV: Wilson, Beatriz, 
Dekinha, Menta, Luciana. 

 

CAFÉ COM GRATIDÃO: Servir o cafezinho depois do culto é uma 
demonstração da gratidão a Deus pelo que Ele faz na sua família. 
Na cozinha da igreja temos café, biscoitos e sucos para que a família 
escalada possa preparar se não preferir trazer de casa. Domingo 
passado tivemos uma festa de gratidão com pizza da Dona Marina.  
 
DIFERENTEMENTE EM CADA NÚCLEO é o líder. Não existe 
um líder e um núcleo igual ao outro. Todos participam e 
edificam uns aos outros dentro do Núcleo, inclusive as crianças. 
Isto é uma doutrina pericorética. Sabe o que é pericose?  
 
NO CRISTIANISMO Não existe Leigo. Todos entram no 
“Santo dos Santos” por meio de Jesus. Não existe hierarquia 
espiritual e de ministérios. Há trabalho demais para uma só 
pessoa na igreja. Não há nada para sugerir que Cristo tenha 
delegado sua autoridade a certos membros da igreja. 
 
O CULTO SERVE para adoração comunitária a Deus, porque o 
culto individual e o reabastecimento espiritual continuam 
durante a semana no trabalho e no Quarto de Escuta. E de 

volta em conseqüência, de novo ao Culto Comunitário. Tudo 
começa no seu “Quarto de Escuta”. Amplie o seu “Quarto”.  
 

Anote a conta da CPV  
para depósito Bancário:  

Ag 0584-3, CEF, Oper 03, CC 614-0 

CNPJ: 07.248.334/0001-28  
 

DÍZIMOS: Hoje  
Confie nos recursos ilimitados de 
Deus. Os cristãos primitivos viviam 
num ciclo de provisão sobrenatural 
e não sentiam falta de nada. Deus 
não quer que nos limitemos por 
aquilo que possuímos. Repense a 
sua convicção em doar. Nada é 
seu. Tire os olhos da sua 
necessidade e confie na suficiência 
de Deus. Coloque o seu dízimo 
como doação da sua vida, hoje 
especialmente e todo domingo no 
gasofilácio. Dê sempre com amor 
e alegria. 
 
Ofertas Missões. (Emeric) 
Sempre no 1º domingo. Vamos AJUDAR a 
viagem do Emeric ao Brasil. Ele estará na 
CPV dia 1º-julho. Se você puder ajudar fale 

com alguém do núcleo 1.  
 

Vem aí o “SPA” das mulheres. 
Falar com a Lidiane.  
 

O R A R 

Pelo despertamento da CPV 
por uma vida de oração. Pelos 
Núcleos, Ministério Infantil, seus 
Líderes e Facilitadores.  
 

Pela Saúde: Marcy na Escócia; 
Kamille e outros com limitações e 
dores. 
 

Pelo Kleos, defesa da tese de 
doutorado dia 19-set; Débora 
Zuin, aprovação de saída para o 
doutorado; Galvin, para ficar com 
a família na semana 
 

Negócios:  
Márcia, Lúcia, Escolar Chiquinho e 
André, Gilmar, Yara-Isméria, Lígia, 
Eliana Ribeiro, Clini-Car Serviços, 
Microlins P.Nova, Vidros Ubá, Sílvio 
e outros. 
 
Missionários apoiados:  
Cácio, Emeric, Kléos, Robert Lay, 
Wagner, Délnia, Wiliam e famílias.  
 

Agradecer pelos alunos do CEM 
ajudando na CPV: Wilson, Beatriz, 
Luciana, Dekinha, Calebe e Menta. 
 

4ª FEIRAª FEIRAª FEIRAª FEIRA de Escuta 
16h00– Lúcia. 

19h30-Sr.Ubiracy, Sr.Algemiro, Wiliam. 
Plantão da semana: 

D. Joana: 3891-5537 
 

 
 

REUNISMO. Devemos liberar nossa mente do reunismo. O 
núcleo não é reunião, é um encontro onde cada casa é uma 
igreja. O núcleo não acontece 1 vez na semana, mas acontece 
todo dia, pois é o resultado inteligente da prática cristã do 
relacionamento, a partir do “Quarto de Escuta”.  
Compartilhe suas experiências de companheirismo, 
intimidade e evangelismo durante a semana.  
O núcleo acontece todo dia durante a semana na sua casa, 
família e no seu trabalho.  
 

MISSÃO DA IGREJA 
“SOMOS UMA COMUNIDADE INTENCIONALMENTE RELACIONAL 



COMPROMETIDA EM SER E TRANSFORMAR PESSOAS EM 
VERDADEIROS E FRUTÍFEROS SEGUIDORES DE JESUS”. 

 


