
 

 

CULTO 18 Horas 
Direção Cláudio e Soninha  

Pregação Pr.  Auke Ricardo  
 

Infantil até 10 anos 
 

Edna 
 

Cafezinho 
Hoje – Elsie e James  

Próximo domingo, dia 25 –  Nilze e Auke   
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Beatriz e Almir 

Segunda N. 2 Elsie e James 

 N. 4 Eunice  

Em teste N. Jovens Interessados falar c/ Pr Auke 

Sábado-17h N. Adolescentes Kalebe 

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

18 - Hoje Wiliam 3891-4250 
19 Camila 3891-8568 
20 Elisângela (31) 3488-1118 
21 Edson 3891-4250 
22 Lígia 3891-8568 
23 Dilcimar 3891-2563 
24 Tekinho 3891-8581 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 11.abr 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  31 52 
Crianças e Juniores 17 19 

Totais 48 71 
 

Obs. O plantão de oração de hoje, e outros líderes ficarão à disposição para orar pelas 
suas necessidades depois do culto.  
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Eliane Lourenço Monteiro, Quarta 21 – 3891-8799 
Luciana Rôbledo Costa (Léo-CEM), Sexta 23 – 9937-8058 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 

9/mai – Dia das mães 
15/mai – Tarde da família no quiosque.  
22/mai – 50 dias após a Páscoa – Petencostes.  
7/jun – Dia mundial de oração pelas crianças e adolescentes em risco. 
12/jun – Dia dos namorados. 
18 a 20 jun – 1ª Conferência evangelística (aniversário da CPV).  
  
NOVO E-mail para seu cadastro: aukevandermeer@terra.com.br 

 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  

 

Número  110    –     18 de abril de 2004 
 

SER COMO UM GRÃO 
 

Quem deseja viver uma vida para valer a pena, 
precisa ser como um grão. O grão para 
germinar ou nascer e dar frutos tem de morrer. 
Tomar a sua cruz tem este significado de 
morrer para suas próprias coisas, para a sua 
vida própria, para as suas próprias conquistas. 
Depender completamente de Deus, que tomou 
a iniciativa e veio nos religar com Ele através do 
seu próprio filho Jesus. Não precisamos fazer 
mais nada. Toda a culpa do homem foi 
satisfeita e justificada em Jesus. Mas é preciso 
aceitar e tomar a sua cruz, assumir o  
compromisso e depender somente de Jesus.   

 

40 ANOS DO MINISTÉRIO 
VENCEDORES POR CRISTO  

 

No Minascentro e na MPC em BH, neste 
último final de semana foi comemorado 
com os compositores ou seus familiares o 
que existe de melhor na música 
evangélica brasileira. Muitos conjuntos e 
bandas mostraram a arte e a 
musicalidade evangélica nacional, 
comemorando também os 20 anos do 
Som do Céu, que acontece toda Páscoa 
na MPC. A CPV estava lá.  

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.  
 
 

 

                   B O L E T I M    S E M A N A L 

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA 



LUAR DE ORAÇÃO NO QUIOSQUE 
Será nesta próxima sexta feira, 23 às 20h15 sob a lua cheia e ao 
lado de uma fogueira. Vamos nos juntar para cantar, louvar e clamar por 
conversões, por motivações corretas, por decisões corretas, pelas 
famílias, pelos núcleos, pela construção da sede e outras necessidades da 
nossa Comunidade. Quem quiser pode passar a noite em barraca. Veja o 
programa a seguir:  
 

PROGRAMA PARA A MEIA NOITE DE ORAÇÃO  
20h15 – Louvor e Adoração.  
- Meditação silenciosa – Confissão.  
- Orações de agradecimento.  
- Bênção e oração pelos casais.  
- Bênção e oração pelos solteiros e crianças.  
- Oração pelos nomes da lista de Bênçãos.  
- Oração por unção para alcançar amigos sem Jesus.  
- Em grupos, oração pela CPV, Construção, Viçosa, País, Mundo.  
- Oração de dedicação dos Núcleos.  
22h15 – Cânticos e gratidão.  
22h30 – Lanche e comunhão das famílias.    
 

SEU NÚCLEO PODE SER 

Uma família — Cuidando uns dos outros e estendendo o amor 
de Cristo.  Não é, e nem será uma família perfeita. Mas uma 
família saudável, uma família terapêutica e relacional. Uma 
família que ora e confessa toda semana. Uma família que ora 
pelo amigo sem Jesus. Uma família que visita e junta panelas.  
 

MAIS TRABALHO PARA O MISSIONÁRIO NO 
MUNDO MUÇULMANO 

O filme “A Paixão de Cristo” contestado pelos Judeus como anti-
semita, provocou grande curiosidade entre os muçulmanos para ver o 
que havia no filme que incomodava tanto os seus inimigos Judeus. 
Agora muitos querem ler o Novo Testamento e estão dando muito 
trabalho para os missionários evangélicos. Deus sabe fazer as coisas 
perfeitas e no tempo certo. 
 

MISSÕES - Didaticamente ofertamos para missões nos 
primeiros domingos com alvo para 2004 do valor equivalente a 
um dólar por pessoa na família. Esta oferta não precisa do 
envelope e recibo. Mas pode ser entregue junto com o dízimo, 
identificando missões na coluna correta do recibo.  

POSSO ANTECIPAR O DÍZIMO 
E OFERTA PARA A CPV? 
Sim. Em qualquer dia pode ser colocado 
no gasofilácio seu envelope com o cartão 
recibo para os controles internos e 
contabilização. No segundo domingo tem 
sempre um espaço para entregarmos e 
nos reconsagrarmos a Deus.  
 
 
 

CONSTRUÇÃO DA SEDE 
Reunião geral sábado dia 08-maio (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 membros, congregados 
e interessados estão convidados 
para manifestar sua opinião no 
sábado 14h30 no quiosque, dia 08. 
 

 
JESUS JÁ FEZ. NÃO PODE e 
NEM PRECISA SER REFEITO  
Potencialmente estamos perdoados 
dos pecados passados, presentes e 
futuros, por um sacrifício perfeito e 
aceito por Deus. A nossa parte é viver 
plenamente para Jesus, porque fomos 
comprados para uma obediência de 
segurança com Ele, e para proclamar 
em alta voz as suas virtudes.   

ORAÇÃO SEMANAL   
Nossa reunião semanal de 
oração, intercessão, clamor e 
gratidão é no momento da 
Exaltação no seu Núcleo. Abuse 
deste espaço. Aproveite-o bem 
e confesse seus pecados para 
serem perdoados, prestando 
contas da sua vida, conforme 
Tg 5.16.  
 

TREINAMENTO – ED  
Se você perdeu uma aula da 
apostila, procure discuti-la com 
alguém que participou ou com o 
facilitador, para que o curso fique 
completo no final de junho.  
 

LÍDERES - TERÇA 
Reunião com o Pr Auke na casa do 
Edgard, nesta TERÇA 19h30.   
 

COMO INCLUIR?  
Orando por cada amigo do seu 
Núcleo todo dia.   
Visitando as famílias do seu Núcleo.   
Compreendendo o amigo.  
Orando pelo seu oikós, juntos.   
 

60 DIAS FAMÍLIA AUKE 
Já passaram 60 dias da família Auke 
na CPV. Aprendemos muito com o 
seu pastoreio, interesse real pelas 
pessoas e sua humildade. 
Valorizamos o seu conhecimento 
teológico e a sua relação pessoal 
com Deus.  Podemos orar todo dia 
pelo Pastor Auke e sua família.  

                                                                                            _________________________________________________________________ 

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


