
 

 

CULTO 18 Horas 
Liturgia Pr. Auke Ricardo 
Pregação João Tinôco  

Infantil até 10 anos Dilcimar  
 

Cafezinho 
Hoje – Soninha e Cláudio  

Próximo domingo, dia 11 –  Laurinha e Cristiano   
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Ana Lídia 

Segunda N. 2 Elsie e James 

 N. 4 Eliane e Sílvio  

Sábado-17h N. Adolescentes Líder: Kalebe 9197-5221    

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

04 - Hoje Marcy 3891-8497 
05 Eliane 3891-8799 
06 Márcia 3891-8581 
07 Angélica 3891-2311 
08 Emeric 3891-8497 
09 Almir Colpani 3891-6727 
10 Cácio (31) 3488-1118 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 21.mar 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  44 58 
Crianças e Juniores 25 22 

Totais 69 80 

Obs. O plantão de oração de hoje, e outros líderes podem orar por 
você depois do culto.  
 

� ANIVERSARIANTE  
 

Cristiano David Leite Ribeiro, Sexta 9 – 3892-6466  
 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 

23/abr – Luar de Oração no quiosque – 20h00.  
15/mai – Tarde dos casais no quiosque.  
07/jun – Oração pelas crianças e adolescentes em risco.  
18/jun – Aniversário da CPV.  
 
 
Nota – As Bíblias com hinários e os Hinários NC, são de uso exclusivo na igreja. É 
bom conservá-los sempre nos bancos numa 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  108    –     04  de abril de 2004 
 

Ministério “Água Viva” 
AGRADECENDO A VITÓRIA DO PROJETO 

Hoje à noite, relatório com testemunhos. Vamos 
conhecer parte da turma e juntos celebrar a 
Bênção de Deus sobre o projeto no sertão 
nordestino (Poço Redondo) em Janeiro de 2004.  

Anotar o sermão ajuda a participar do núcleo. 
 

Não é de graça seguir a 
Jesus 

É preciso reconhecer o preço de ser 
discípulo. Você pode abrir mão de você 
mesmo e morrer para os seus direitos. 
Confessar os pecados para ser curado. (A 
Cruz faz distinção entre a pecaminosidade 
humana e o pecado individual). Você pode 
entregar e confiar apenas em Deus. Não 
nas suas forças, inteligência e dinheiro. 
Você pode ser irrepreensível em casa e no 
trabalho. Você pode considerar todos 
iguais a você, respeitar, amar, ser fiel, 
confessar e abandonar os pecados.  
 

Pense com base teológica 
Porque Paulo não curou seu amigo Trófimo 
em Mileto, conforme II Tm 4.20? Deus é que 
cura a quem e quando Ele quer. Tem curas 
que vem de Jesus e algumas vem de outras 
fontes também.  

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 



Morreu em acidente o filho Lukas do Pr 
Caio Fábio no Rio 
“Lukas era minha companhia mais presente entre os filhos nos 
últimos cinco anos”. 
 

Dom de Línguas segundo Caio Fábio 
Escrevi há 15 anos um livro intitulado – Espírito Santo, o Deus 
que vive em nós – Penso que o NT nos ensina nada mais e nada 
menos. Falo em línguas há muitos anos, mas ninguém jamais 
me ouviu falar em público uma “língua estranha”, mas apenas 
usar a minha própria língua para edificação dos ouvintes. As 
línguas edificam o indivíduo. A profecia, exortação, ensino, 
pregação, edificam a igreja. Aquele que ora em línguas tem um 
recurso psicoterapêutico extraordinário à sua disposição. É um 
canal de transbordamento do inconsciente que expressa a Deus 
aquilo que não cabe na lógica das palavras. Assim como os 
fariseus oravam nas praças para mostrar a superioridade 
espiritual, assim também, no meio cristão, muita gente fala em 
línguas, em público, contrariando I Co 14, mostrando uma 
pseudo-espiritualidade. Falar em línguas não é nenhuma 
evidencia do batismo pelo Espírito Santo. Muita gente aprende a 
falar línguas para não ficar fora do clube dos “espirituais”. Se 
você ler I Co 12, 13 e 14 está tudo lá. E não mudou nada.  
 

Cláudia Albiol disse:  
Já faz 2 semanas que quero comentar algo sobre: "Deus criou o mal", 
mas a gripe da família tem deixado pouco tempo para e-mails. Passei 
alguns anos da minha vida com sérias dúvidas a esse respeito, pois 
não conseguia entender porque Deus colocou a árvore do bem e do 
mal no jardim do Éden, sendo Ele onisciente e sabendo que o homem 
iria pecar. O que Deus fez para tirar as minhas dúvidas não foi 
nenhuma resposta teológica, mas foi a compreensão do amor de Deus 
na minha própria história de vida, vi o quanto Deus foi misericordioso 
e amoroso em me perdoar e libertar da escravidão do pecado, a paz, a 
convicção, a esperança, a certeza da vida eterna, enfim, essas coisas 
tiraram as minhas dúvidas do amor de Deus. Não duvido mais que 
Deus é amor e sei que se tivesse outro jeito melhor de fazer as coisas 
Ele o teria feito, pois Ele é tremendo, poderoso, o melhor em tudo. 
Achei muito bom ter levantado essa questão na CPV, e se alguém tem 
dúvida é bom tirá-las, pois é horrível viver com elas. (Cláudia é 
bioquímica farmacêutica, esposa do Wagner aluno do CEM).    

MISSÕES – Ofertas Hoje  
Sempre nos primeiros domingos, 
levantamos ofertas de fé para o fundo 
missionário da CPV. Informe-se do alvo 
deste ano para cada pessoa.  
 

DÍZIMOS – Próximo domingo 
Medite nisto durante a semana. No 
próximo domingo 11, vamos contribuir 
com nossos Dízimos e Ofertas, para 
sustento e investimento da CPV. Use seu 
envelope no escaninho.  
 

CALENDÁRIO - Convicções  
Você compartilha das convicções descritas 
no calendário da CPV, perto da página 15?  
 

INFORMES  
E-MAIL: Cadastre-se no grupo de 
discussão eletrônica para maturidade da 
CPV, usando o seu próprio e-mail. Fale 
com o Emeric.  
NOTÍCIAS do interesse da comunidade: 
mande um e-mail para o Edgard, que 
sairá no boletim. Família Alves no próximo 
final de semana estará comemorando os 
20 anos do Som do Céu na MPC-BH.   
ESCALA do café 2004 está fixada no 
mural.  
OSMAR foi eleito Vice Presidente para 
assuntos estratégicos de planejamento e 
comunhão do CEM. É o novo membro do 
Conselho Diretor para o biênio 2004/6. 
LÍDERES e auxiliares, casa Beatriz, 
reunião de avaliação dos núcleos nesta 
quarta 19h30.   
 

LUAR DE ORAÇÃO P/ TODOS 
20 horas no quiosque, dia 23 sexta. 

PÁSCOA 2004  
Celebrando a Morte – Sexta dia 9 
às 18h00 no salão.  
E a Ressurreição – Domingo dia 
11, Culto de Celebração às 18 horas 
no salão.  
 

INTERCEDER  
Pela Márcia, Toninho, Leila, Lúcia e 
outros que enfrentaram ou irão 
passar por um hospital.  
Pelo seu oikós pessoal e novos 
amigos para o seu núcleo.  
 

CONSTRUÇÃO DA SEDE 
Mutirão do chapéu de couro.  
Sábados 14h30, todos de chapéu, 
para limpeza da área.  
Assembléia sábado dia 17, com a 
Mesa Diretora para formação de 
consenso sobre: 
1 – Como queremos utilizar a área 
plana (raríssima em Viçosa)?  
2 – Como queremos o projeto?  
3 – Como, quando e o que fazer 
para iniciar a construção. 
Todos os congregados, membros e 
interessados estão convidados para 
manifestar sua opinião nesta 
reunião geral.  
 

AGRADECENDO 
Pela primeira etapa do concurso da 
UFV com a vitória de alguns irmãos.  
 

ESTATÍSTICA DE VIÇOSA  
Viçosa é a 1ª cidade do país com 40 
mestres e doutores para cada 1.000 
habitantes. A 2ª cidade maior é 
Florianópolis com 31.  

                                                                                            _________________________________________________________________ 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________.__  


