
 

 

CULTO 18 Horas 
Direção Eliane 

Pregação Pr.  Auke Ricardo  
Infantil até 10 anos Wagner  
 

Cafezinho 
Hoje – Laurinha e Cristiano  

Próximo domingo, dia 18 –  Elsie e James   
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Márcia e Tekinho 

Segunda N. 2 Elsie e James 

 N. 4 Cida e Ademir  

Em teste N. Jovens Interessados falar c/ Pr Auke 

Sábado-17h N. Adolescentes Kalebe 

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

11 - Hoje Ademir 3892-8657 
12 Jussara 3891-4250 
13 Ednéia 3891-2231 
14 Edna 3891-8557 
15 Lydia 3892-3752 
16 Ubiracy 3892-3752 
17 Baêta 3891-2316 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 04.abr 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  36 60 
Crianças e Juniores 21 27 

Totais 57 87 
 

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

� ANIVERSARIANTES  
 

Elsie Bueno Cunha Gilbert, Quinta 15 – 3892-2739 
Maria Aparecida Peixoto Pinto, Quinta 15 – 3892-8657 
Naiara de Castro Lima Soares, Quinta 15 – 3892-6132  
Márcia C. Couto Pacheco, Sexta 16 – 3891-8581  

Jonatham dos Santos Augusto, Sexta 16 – 3885-1644  
William Olzany Silva,  Sexta 16 – 3891-2383  

Priyanka Freire Dhingra, Sábado 17 – 3891-2231  
Jorge Dergam, Sábado 17 – 3891-8568   

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
15/mai – Tarde da família no quiosque.  
  
 

 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  

 

Número  109    –     11 de abril de 2004 
 

Celebrando a Páscoa 
 

RECONHECENDO A VITÓRIA DE JESUS 
Sexta-feira, comemoramos com alegria a Morte 
de Jesus, porque Ele foi voluntário para 
resgatar e libertar o pecador, pagando o preço 
com a sua própria vida.  
Hoje à noite, vamos celebrar com júbilo a Sua 
ressurreição, porque Ele foi o único que não 
permaneceu morto. Mas está em glória à direita 
do Pai e Criador de todas as coisas. ELE VIVE.   
 

Anotar o sermão ajuda a participar do núcleo. 
 

Paternidade e transformação 

Podemos considerar o papel influenciador 
da igreja na área da paternidade, como 
Comunidade holística de transformação 
de vidas. O pai discípula o filho. 
Paternidade espiritual é semelhante ao 
pai e mãe natural e biológica. Todos se 
submetem e estão dispostos a pagar o 
preço de fazer discípulo em obediência à 
ordem de Jesus. Podemos apenas 
obedecer, a transformação não é nossa 
competência, mas do Espírito Santo.  
 

Pense com base teológica 
Porque o líder pode abrir a sua casa, 
conforme Tt 1.8? “Posso ser hospitaleiro”.  

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 



Telefone para ajudar no sustento 
Mais uma bênção: Agora temos telefone, 3885-1550. Instalamos para 
poder atender pedidos de fantoches. Estamos fabricando para ajudar 
nas nossas despesas no CEM e também no trabalho com crianças. 
Quem quiser saber mais sobre este negócio entre em contato com 
Wagner ou Cláudia.    
 

Ministérios da CPV  
Os serviços voluntários, são ministérios diante de Deus. O menor trabalho 
é tão importante quanto o maior deles, pois juntos formamos um Corpo 
com unidade em Jesus, para desenvolvimento do Reino de Deus aqui na 
terra. Voluntários de coordenação, conforme nosso planejamento:  
Crianças (ED-até 12 anos) – Edna Alves 
Juniores – Elsie Gilbert 
Mulheres (orando pelos filhos) – Sônia Carvalho  
Grupo de Intercessão (quartas-feiras no salão) – Ubiracy Lima 
Luar de Oração bimestral no quiosque – Edgard  
Missões – Luis Otávio  
Ação Social, Recepção (chaves) – Diáconos e Auxiliares 
Biblioteca – Eliane Monteiro 
Limpeza e compras materiais – Lígia Dergam  
Cursos comunitários – Terezinha Ribeiro 
Cartões aniversários – Eliane Monteiro 
Cadastro geral – Luis Carlos Gonçalves  
Sistema de som – Kalebe e Luis Márcio 
Construção da sede – Fernando Baêta  
Administrador do terreno (chaves) – Cláudio Henrique  
Ainda outros líderes, auxiliares de líderes, facilitadores da Escola 
Dominical, mesa diretora, músicos e vários envolvimentos em escala 
para cafezinho, edificação infantil, etc. ”Posso fazer diferença”.   
 

Para que reinventar a roda?  
Sabemos que não conseguimos Ensinar nada a ninguém. O máximo 
que podemos fazer é Ensinar a Aprender. Já descobriram e testaram 
que a criança aprende muito mais fazendo suas experiências e 
repetindo os ensinamentos. A estratégia adotada pela CPV é da 
repetição do ensino, promovendo durante a semana experiências de 
aprendizado para todas as crianças até 12 anos (poucas coisas bem 
ensinadas, bem experimentadas e bem vividas).  
O princípio ensinado na Escola Dominical é reforçado no Núcleo e 
repetido em casa com os pais.  
Os 3 momentos são aplicados de forma diferente e com criatividade 
pelo facilitador ou pais que preparam o material e estudam as 
sugestões com carinho. Isto mostra o valor que damos às nossas 
crianças. Invista neste alvo.  

DÍZIMOS – Hoje 
Para sustento e investimento da CPV. Use 
seu envelope no escaninho. Todo dinheiro 
circulante no mundo em si é iníquo, e, 
não serve para comprar nada de Bênçãos 
no Reino dos Céus. Investir no Reino é 
investir nas pessoas.   
 

MISSÕES – Primeiro domingo  
Domingo passado levantamos nossas 
ofertas de fé para o fundo missionário da 
CPV. Informe-se do alvo deste ano para 
cada pessoa e envolva-se nesta missão.  
 
 

INFORMES  
GRUPO DE DISCUSSÃO: Cadastre-se 
com o Emeric na Internet.  
CAFÉ após CULTO Escala no mural.  
 
 

LUAR DE ORAÇÃO P/ TODOS 
20h15 no quiosque, na SEXTA dia 23. 
Clamar, agradecer, interceder e cantar 
com os amigos em família.  
 
CAFÉ NO NÚCLEO  
A confraternização final no Núcleo, é com 
um cafezinho ou chá simples. Apenas para 
estimular a permanência no encontro para 
conversas informais e pessoais.  
 
ELEIÇÃO NA IPV  
O Sr. Edson foi reeleito diácono da IPV, 
continuando seu trabalho na CPV em novo 
mandato de 5 anos. Ele foi presbítero em 
Mantena por muitos anos e desde que 
chegou em Viçosa em 1988 exerce um 
diaconato abençoador com muita 
dedicação e fidelidade.  

INTERCEDER  
Pela Leila, Lúcia e Ricardo (vizinho 
que quebrou a perna num acidente 
de moto)  
Pelo seu oikós pessoal e novos 
amigos para o seu núcleo.  
 

CONSTRUÇÃO DA SEDE 
Reunião geral sábado dia 24 
(nova data) com a Mesa Diretora 
para formação de consenso sobre: 
1 – Como queremos utilizar a área 
plana do terreno?  
2 – Conhecendo as idéias e 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 no sábado 
14h30 no quiosque, dia 24.  
 

AMANDA 
“O Senhor é o meu Pastor e sei que 
não vai me faltar coragem para ir 
pra cirurgia”. Foi e deu certo. 
Vamos agradecer por esta vida.  
 

TREINAMENTO – ED  
Devido ao feriado estamos com as 
classes da ED em conjunto. Próximo 
domingo os cursos voltam ao 
normal: Doutrinas, Panorama do AT 
e Líderes de Núcleos. Leia e estude 
em casa, discutindo nas aulas.  
 

CRUZ ou CRUCIFIXO  
Nossa Cruz é vazia ou vazada, 
porque Ele está vivo.  

                                                                                            _________________________________________________________________ 

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


