
 

CULTO 18 Horas 
Liturgia e      
Pregação Pr. Auke Ricardo  

Infantil até 10 anos Edna 
 

Cafezinho 
Hoje –    Edna e Edgard   

Próximo domingo, dia 28  –      Beatriz e Almir   

 
NÚCLEOS DA SEMANA  

 N. 1 Nilze e Auke 
Segunda N. 2 Elsie e James 

 N. 4 Líder Osmar – 3891-3382  

Sábado-17h N. Adolescentes Hugo   

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

21 – Hoje Edson 3891-4250 
22 Lígia 3891-8568 
23 Dilcimar 3891-2563 
24 Tekinho 3891-8581 
25 Galvin 9629-6922 
26 Neuza 3891-8741 
27 Beatriz 3892-3094 

 
Obs. - O plantão de hoje estará disponível após o culto para ouvir e 
orar por sua necessidade específica.  
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Anne Penna Albiol Garcia, Hoje, 21 – 9912-1548 
Kalebe de Moraes Alves, Hoje, 21 – 9197-5221 
Amanda G. Oliveira, Terça, 23 – 3892-2718 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 

27/mar – Assembléia p/membros efetivos no CEM – 16h;  
31/mar – Assembléia p/membros da IPV – eleição pb. e diáconos.  
11/abr – Celebração da Páscoa. 
23/abr – Luar de Oração no quiosque.  
15/mai – Tarde dos casais.  
 
Nota – As Bíblias com hinários e os Hinários NC, são de uso exclusivo na igreja. É 
bom conservá-los sempre nos bancos em posição que não estrague a capa.  
 
 
“A única maneira de controlarmos nossas vidas é entregando o controle a Jesus” (Angélica)  
   

 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

Rua Jequeri, 215 João Braz – Viçosa/MG CEP 36570-000 

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  106    –     21  de março de 2004 
 

Somos uma Comunidade 
Pentecostal. Sim. 

Porque cremos na descida do Espírito Santo 
aos 120 (Pentecostes) e na conversão dos 
3.000 no início da Igreja Primitiva.  
Porque cremos na continuação dos dons e 
na ação exclusiva do Espírito Santo para o 
convencimento das pessoas em relação à 
separação de Deus (pecado), à Justiça de 
Deus em Jesus (graça) e ao Juízo Final (volta 
de Jesus), habilitando o homem a crer, 
tornando eficazes a Palavra (a Bíblia) e as 
ordenanças do Evangelho.  
Porque precisamos estar numa Igreja 
avivada e cheia do Espírito, a partir do 
“quarto de escuta” pessoal, com o objetivo 
claro de transformar pessoas em verdadeiros 
e frutíferos discípulos de Jesus.  
Porque contamos com auxílio do Espírito 
para sermos fiéis, disponíveis, exemplos na 
família, confiantes na vontade de Deus e 
seriamente comprometidos com 
relacionamentos em 3 dimensões. (Conferir no 
Calendário 2004).  

 

Tem Núcleos e núcleos  
Na CPV, o objetivo dos Núcleos é a  
multiplicação e relacionamentos em 3 
dimensões.  

CONGREGAÇÃO-IPV 
(PZMN – SLM – IPB) 

 

Domingos:  
E. Dominical–9h30 
Cultos–18h00 
 

Quartas:  
Intercessão–19h40  
 

Núcleos nas casas:  
Ver escala da semana 
 
 

Mesa Diretora:  
Auke Ricardo (Pastor) 
Edgard (Presidente),  
Osmar Ribeiro (Vice), 
Jussara  (Secretária), 
Angélica (Tesoureira),  
Wiliam (Pb.Conselheiro), 
 
 

Missionários: 
James (Supervisor Núcleos), 
Emeric (Rebusca), 
Kléos (Estud. Inglaterra), 
Cácio(Amém) e  
Tinôco (Água Viva).  
 
 

Diáconos e Auxiliares: 
Ademir, Edson,  
Sílvio e Ubiracy  
 
 

Conta Bancária CPV 
CEF -  Ag. 0584  
Conta -  614-0  
Oper. 03 
 
 

Boletins – Acesse os 5 
últimos números na página 
da CPV na internet.  
 
 

 

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA 



Sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo 
Estuda a Bíblia – Sabe usar o quarto de escuta e submete às doutrinas dos 
Apóstolos (At 2.42). 
Comunhão – Compartilha serviços e recursos com o próximo.  
Adoração – Adora e honra a Deus com criatividade na diversidade. 
Evangelização – Relaciona como discípulo, sempre perto de alguém com mais 
experiência e ajudando um novo na fé.   
 

Dízimos e Ofertas 
O Gazofilácio permanece aberto pra quem não entregou domingo 
passado. Sempre no 2º domingo recolhemos dízimos e no 1º domingo 
ofertas para o fundo de missões.  
 

Sabedoria e Organização 
Sabedoria nas escrituras significa escolher os melhores e mais nobres 
fins a serem alcançados, empregando os mais apropriados e efetivos 
meios que permitam alcançar esses fins. Trata-se de vida religiosa 
(igreja, núcleos, cultos, calendário, ED) e também de comportamentos 
morais diários na família, nos relacionamentos sociais e nos negócios.  
 

Você tem sido um crente bíblico? Veja se sua fé 
tem consistência 

Ser bíblico é ser evangelista, porque o evangelho é a mensagem 
central da Bíblia. Ela indica o Salvador que deveria vir, veio e virá 
novamente. O único meio de tornar-se aceitável e conhecer a Deus Pai 
é através de Jesus o Salvador. Nada pode ser mais inconsistente com 
a nossa fé do que negar a verdade sobre Deus aos amigos. É preciso 
confessar Jesus em palavras e ações.   
 

O que será da CPV daqui a 15 anos? 
Com sede própria. Os líderes de núcleos serão os treinados desde o 
berço (hoje são as nossas crianças até 12 anos). O que mais você tem 
pensado? Compartilhe seus sonhos para a sua igreja e família.  
 

Informes: MUTIRÃO para limpeza do terreno todo sábado 14h30. 
TDQCNP = Caminhada de 1 hora na rua principal do Inconfidência nas 
Terças, Dezoito e Quarenta e Cinco No Posto (a partir da entrada).  
OSMAR está vendendo sua fazenda em Matipó. Assim ele poderá dar 
mais tempo para o seu núcleo. NOTÍCIAS do interesse da comunidade, 
mande um e-mail para o Edgard, que sairá no boletim.   
 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

MICK, AMIGO DO KLÉOS  
De Leeds - Inglaterra, por sugestão do 
Kléos, ele passou em Viçosa nesta 
semana para conhecer a Rebusca, CEM 
e Ultimato, visitando o núcleo 2 para 
compartilhar as alegrias e notícias da 
Júlia, Lúcia e Kléos.  
 

BOLETIM PASSADO - 105  
Tivemos 37 informações diferentes no 
Boletim 105. Fique por dentro lendo 
todo o boletim e também consultando 
sempre o calendário. As atividades do 
calendário 2004 são flexíveis para a sua 
criatividade e inteligência participativa.  
 
 

MINISTÉRIO INFANTIL DA CPV 
Até 12 anos: O programa até 2010 
está no mural. O mesmo princípio é 
repetido criativamente na ED, em Casa 
com os pais e nos Núcleos.  
Até 10 anos: Usando a Bíblia nos 
cultos durante a edificação ou sermão.  
De 11 e 12: Transição, aprendendo a 
ouvir o sermão nos cultos com os pais.  
Maiores de 13 anos: Aprendendo a 
discipular no Núcleo de adolescentes.  
 

CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO  
Na sala do terraço da CPV, temos 
durante a semana atendimento 
profissional, particular, pelo missionário 
e psicólogo Wladimir, obreiro da IPV 
em Ervália. Falar com o Pr Auke.  
 

Veja: A ESCALA DO CAFÉ ESTÁ NO 
MURAL. 

GERAÇÕES INTEGRADAS   
Este é o propósito de Deus.  
Deus tem paixão pelas gerações e sua 
Interdependência. A cultura do mundo 
quer separar as gerações.  
Até 30 anos – Geração Josué. Avança e 
não retrocede. Leva Jesus radicalmente a 
todos os lugares.  
De 31 a 50 anos – Geração Davi. Tem 
zelo e paixão por Deus. Sabe criar e 
discipular filhos, preparando-os para a 
vida. Buscam reestruturar as gerações. 
Acima de 51 anos – Geração Calebe. É 
fiel, corajosa, persistente, experiente e 
otimista. É a melhor geração de campeões 
e guerreiros que lutam e não se abatem.    
 

AGRADECENDO 
Soninha, porque achou sua bolsa 
roubada. Devolveram tudo, só perdeu 
o dinheiro em espécie.  
Pela participação e viagem com 
sucesso no congresso de Curitiba do 
Pr Auke e James Gilbert.  
 

AVALIANDO NÚCLEOS   
Líderes, auxiliares e interessados, 
irão reunir na casa do Edgard 
com o Pr Auke nesta próxima 
TERÇA às 19h30, para estimular o 
crescimento pessoal e treinar 
liderança de núcleos.  
 

INTERCEDER  
Pelas provas dos nossos irmãos no 
concurso da UFV hoje. Cirurgia Lúcia 
(Chiquinho), pela Amanda, Ademir, Cida, 
Toninho, Carminha, Marilaine e 
Terezinha com sua mãe.   

 

InterNet – Grupo de E-MAIL   
Cadastre-se no grupo de discussão eletrônica para maturidade da CPV, coordenado pelo 
Emeric, usando o seu próprio e-mail. Fale com o Emeric.    
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 14.03.2004 
Classes ED Culto 

Adultos (adolescentes e jovens)  46 65 
Crianças e Juniores 26 31 

Totais 72 96 
 


