
 

 

CULTO 18 Horas 
Adoração Núcleo Adolescentes 
Pregação Pr. Auke Ricardo  

Infantil até 10 anos Edna 
 

Cafezinho 
Hoje –   Beatriz e Almir   

Próximo domingo, dia 4  –     Soninha e Cláudio   
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Beatriz e Almir 

Segunda N. 2 Elsie e James 

 N. 4 Líder Osmar – 3891-3382  

Sábado-17h N. Adolescentes Hugo   

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

28 – Hoje Lúcia 00xx 44 113 245 5821 
29 Sílvio 3891-8799 
30 Soninha 3892-6641 
31 Edgard 3891-8557 
01 Kléos 00xx 44 113 245 5821 
02 James 3892-2739 
03 Carminha 3892-5735 

 

RELATÓRIO ED e CULTO de 21.mar 
Classes ED Culto 

Adultos (adolescentes e jovens)  26 47 
Crianças e Juniores 27 28 

Totais 53 75 
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Almir Colpani Júnior, Hoje 28 – 3891-6727 
Alice Rosado Baêta, Terça 30 – 3891-2316 

Lúcia da Silva Carrasco, Sexta 2 – 3891-6480 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 

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.  
07/jun – Oração pelas crianças e adolescentes em risco.  
 

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.  
 
 

 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  107    –     28  de março de 2004 
 

Sermão de hoje 
CELEBRANDO A CEIA – Rm 5.1-11 

1 – Celebrando o amor de Deus.  
2 – Celebrando a nossa Justificação.  
3 – Celebrando a nossa Reconciliação.  

Anotar ajuda participar do núcleo. 
 

Avalie bem 

Quem você está ouvindo? Um líder, um 
amigo, um pastor ou a JESUS.  
 

Para quem você tem trabalhado? Para a 
igreja ou para JESUS.  
 

Qual tem sido a principal fonte de 
orientação da sua vida? Seu cônjuge, 
amigo, parentes, pastor, TV, livros ou a 
BÍBLIA.  
 

Veja só... O quarto de escuta tem um 
segredo impressionante.  
Procure entender como você pode ser um 
cristão útil, sob a unção do Espírito 
Santo. (edgard)  
 

Morte na Missão Amém  
Faleceu aos 43 anos de enfarto, assistindo o 
filme “A Paixão de Cristo”, em BH, o Diretor 
da Missão Amém.   
“Foi um negócio de chocar qualquer um.  
Deixou todo mundo aqui sem chão”. (Cácio).  

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 apoiados: 
Kléos (Estud. Inglaterra), 
James (Rebusca),  
Emeric (Rebusca), 
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 



 

Queridos CPVenses, 
As coisas estão começando a chegar no lugar por aqui. Num intervalo de apenas dez 
meses, a Elisângela teve dois partos prematuros, duas hemorragias e três curetagens! 
Mas temos também boas notícias. Estamos de volta à base da Missão AMEM em Belo 
Horizonte e já iniciamos o curso de candidatura na referida Missão. Na verdade é um 
processo de filiação à Missão AMEM, através da qual planejamos ser enviados aos 
Pigmeus. Nosso curso vai até junho, quando, permitindo Deus, seremos recebidos como 
membros. 
Somos uma turma de 16 missionários e estamos vivendo aqui em comunidade, num 
ambiente muito agradável. E estamos conhecendo ainda os muitos desafios e as várias 
possibilidades de trabalho missionário em todo o mundo, através da Missão AMEM. 
Queremos agradecer pelo apoio que nos deram e ainda têm dado neste momento de 
dificuldade. Obrigado pelas muitas ligações, e-mails e até visitas. Estamos com muitas 
saudades e esperamos em breve visitá-los. 
Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que permanece no Trono, 
Cácio e Elisângela Silva 

 
Kléos, Lúcia e Muçulmanos  

Tem se intensificado aqui a convivência com mulçumanos. A Lúcia estuda 
numa escola de Bangladesh. Nossos vizinhos são mulçumanos. Há 
mulçumanos por toda a parte. Ontem foi a vez da Lúcia afirmar em sala 
de aula que Jesus é filho de Deus, não simplesmente um profeta. Todos 
na sala negaram, afirmando que Jesus foi um profeta importante, mas 
não o filho de Deus. Ela se manteve: Mas eu acredito que ele é. (Kléos). 
 

Os Cinco Componentes de Uma Adoção 
1 - Selecionar o Povo; 2 - Orar pelo Povo; 3 - Pesquisar o Povo;  
4 - Trabalhar em Parceria; 5 - Alcançar o Povo.   
 

Missões no próximo domingo (ofertas) 
Domingo 4, teremos a oportunidade de ofertar para o fundo missionário da CPV. 
No domingo seguinte dia 11 (2º do mês), vamos contribuir com nossos Dízimos 
e Ofertas.  
 

Informes rápidos  
NOTÍCIAS do interesse da comunidade: mande um e-mail para o Edgard, que 
sairá no boletim.  
E-MAIL: Cadastre-se no grupo de discussão eletrônica para maturidade da CPV, 
usando o seu próprio e-mail. Fale com o Emeric.  
Edgard e Edna no próximo domingo estarão na IP Memorial de Valadares. 
ESCALA do café 2004 está fixada no mural.  
ONTEM no CEM foi eleito o novo Conselho Diretor para o biênio 2004/2006.  
LOCOMOÇÃO do CEM para a CPV, funcionando em escala mensal para 
promover a participação na ED e Cultos da família Wagner e Claúdia Albiol 
(Tinoco, Bill, Edgard, Edson, Daison, Cida Leite, Ana Lídia, Angélica e Emeric).    

LEO E LÚ – CEM  
O Léo foi estagiário do CEM na CPV, sob 
supervisão do Cácio no semestre passado. 
O Cácio entregou seu relatório final e 
neste semestre o Deanato sugeriu que ele 
procurasse um estágio mais evangelístico, 
deixando o ministério de louvor da CPV.  
 
MANTENHA OS OLHOS EM SEU 
OBJETIVO  

Por Robert D. Foster (Emeric) 
Concentrar em nossas prioridades para que o 
nosso foco esteja sobre as coisas mais 
importantes: 
1 - Tempo com Deus antes de tempo com 
outros.  
2 - Ler a Bíblia antes de ler outros livros, 
revistas ou programas de TV.  
3 - Cônjuge e família antes de trabalho, igreja 
e atividades comunitárias.  
4 - Cultivar o espiritual antes de buscar coisas 
seculares.  
5 - Uma fundação sólida antes de uma 
superestrutura.  
 
DICAS PARA O TRABALHO 
INFANTIL  
1- Ler e compreender o material e 
processo.  
2 - Trabalhar o valor do relacionamento 
com Deus.  
3 - Incentivar o relacionamento entre 
pais e filhos.  
4 - Incentivar o oikós da criança no 
núcleo levando seu amiguinho. 
 

AGRADECENDO 
No último dia 19, sexta-feira, após 
37 semanas de gestação, nasceu 
meu primogênito, Elias, com 2,675 
kg. Ele e Ana Paula passam bem e 
já estão em casa. 
Abraços a todos, 
Luis Fernando Nacif Rocha 
(Pr da 8ª IP BH).  
 

INTERCEDER  
Pelo Toninho que ficou internado 4 
dias com problemas no braço. 
Pela Neuza, acidentada no pé.  
Pelo seu oikós pessoal e novos 
amigos para o seu núcleo.  
 
BIBLIOTECA  
Nossa biblioteca está ficando super 
organizada. Conheça os livros que 
temos. Programe sua leitura e 
compartilhe com um irmão ou no 
seu núcleo o que está lendo.   
 
CONSTRUÇÃO  
Mutirão do chapéu de couro.  
Sábados 14h30, todos de chapéu 
vamos cuidar das árvores e da 
limpeza do terreno, discutindo o 
projeto de construção com sua 
localização.  
  
LÍDERES e AUXILIARES 
Reunião quinzenal de avaliação.  

 

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


