
 

 

CULTO 18 Horas 
Direção Cláudio e Soninha   
Pregação Emeric Vasváry  

 

Infantil até 10 anos 
 

Edna 
 

Cafezinho 
Hoje – Nilze e Auke (Beatriz) 

Próximo domingo, dia 02 – Cláudia e Wagner  
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Edna e Edgard 

Segunda N. 2 Elsie e James 

 N. 4 Marina 

Em teste N. Jovens Falar c/ Pr Auke ou Ana Lídia 

Sábado-17h N. Adolescentes Kalebe 

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

25 - Hoje Galvin 3891-2563 
26 Neuza 3891-8741 
27 Beatriz 3892-3094 
28 Lúcia 00xx 44 113 245 5821 
29 Sílvio 3891-8799 
30 Soninha e Edgard 3892-6641 e 3891-8557 
01 Kléos 00xx 44 113 245 5821 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 18.abr 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  44 45 
Crianças e Juniores 25 16 

Totais 69 61 
 

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

� ANIVERSARIANTES  
 

Elisângela Oliveira da Silva, Terça 27 – 31-3488-1118 
Lucas Natal Leão, Quinta 29  

Edgard F. Alves, Sábado 1 – 3891-8557 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 

15/mai – Tarde da família no quiosque (programa livre) 
22/mai – 50 dias após a Páscoa – Pentecostes.  
7/jun – Dia mundial de oração pelas crianças e adolescentes em risco. 
12/jun – Dia dos namorados (aberto para organização).  
18 a 20 jun – 1ª Conferência evangelística (aniversário da CPV).  
 
O Pr Auke está pregando hoje na IP de Ponte Nova, a convite do Presidente do PZMN. 
 

 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  111    –     25 de abril de 2004 
 

ÊNFASE DO ANO 
 

Fazer do discipulado um ESTILO DE VIDA, onde 
cada pessoa busque imitar a Jesus e 
transformar o seu ‘círculo imediato de 
relacionamentos’ também em discípulos de 
Jesus, falando das suas experiências pessoais.  

 

PAIXÃO PELAS ALMAS  

 

Não basta ter a visão da ênfase, é preciso 
apaixonar-se por ela. Cada participante 
da CPV, é convidado a se doar, caminhar 
e trabalhar dentro da visão, 
desenvolvendo relacionamentos saudáveis 
e consistentes, para que a glória de Deus 
seja uma realidade na COMunidade.  
 

DISCÍPULO 
 

Deus sempre nos dá oportunidades de 
evangelizar. Podemos aproveitar estas 
oportunidades. O grande desafio do 
discípulo é priorizar o alvo e doar seu 
tempo incondicionalmente para obedecer 
a ordem do Mestre, deixando a sua vida à 
mostra, caminhando juntos 2 a 2 para 
formar e transformar novas vidas em 
discípulos de Jesus. Vida na Vida.  

CONGREGAÇÃO-IPV 
(PZMN – SLM – IPB) 

 

Domingos:  
E. Dominical–9h30  
(Em Julho às 17h00) 

Cultos–18h00 
 

Quartas:  
Intercessão–19h40  
 

Núcleos nas casas:  
Ver escala da semana 
 

Mesa Diretora:  
Pr. Auke Ricardo  
(Presidente) 
Edgard, Osmar Ribeiro,  
Jussara , Angélica,   
Wiliam, Pbs em 
disponibilidade: Daison 
e Edson  
 

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 



PRÓXIMO BOLETIM SEMANAL 
Iniciando uma nova fase de comunicação da CPV sob a 
responsabilidade do Pastor Auke. Da criação e primeiro número até o 
boletim de nº 90 foi responsabilidade da Angélica, que assumindo a 
tesouraria passou para o Cácio até o número 94 na sua mudança para 
Belo Horizonte, quando o Edgard assumiu até o número de hoje (111). 
Agora, todas as notícias do interesse da COMunidade, pedidos, 
agradecimentos e classificados podem ser enviados diretamente para o 
E-mail do Pr Auke: aukevandermeer@terra.com.br  
 

RELACIONAMENTOS COERENTES 
Esta é a palavra chave da CPV. O líder do núcleo, seu auxiliar, 
diáconos, presbíteros, pastor e membros comuns podem visitar 
um ao outro. O pastor e família também podem receber sua 
visita ou telefonema: Rua Pedra do Anta, 80 (na casa ao lado do 
prédio de apartamentos). Telefone 3891-9762.   
 

NÉIA – CONVIDA PARA ORAÇÃO  
Reanimando o comprometimento da oração e jejum pela CPV, a Néia 
convida para um compromisso fiel, numa campanha especial em 
plantão permanente de oração e jejum por conversões e pela vida da 
CPV. Cremos que a oração vai fazer diferença na nossa COMunidade, 
canalizando bênçãos do Pai sobre cada família. Bimestralmente (abril, 
junho, agosto, outubro e dezembro) oramos juntos, sob LUA CHEIA no 
quiosque. Todos os dias tem pelo menos uma pessoa orando em 
escala pelas famílias da CPV. Leve a oração a sério. Comprometa-se 
com a sua escala. Não para tentar a Deus pra fazer a nossa vontade, 
mas para conhecermos a vontade Dele.  
 

CICLO DE VIDA DE UM NÚCLEO  
Todo núcleo deve passar por 5 etapas básicas:  
1 – Conhecimento mútuo – descobrindo as pessoas.  
2 – Conflitos – descobrindo as diferenças  
e  ajustando os relacionamentos.  
3 – Comunidade – desenvolvendo confiança,  
edificando uns aos outros e treinando para crescer.  
4 – Crescimento – Evangelismo, envolvimento e discipulado.  
5 – Multiplicação – Celebrando o crescimento.   
 

INTERCESSÃO  
Orar pelo pai, mãe e familiares do Almir Colpany. Ele foi para 
Toledo-PR acompanhar o pai no hospital.  

PRÓXIMO DOMINGO SERÁ 
PARA MISSÕES?  
Sim. Sempre no primeiro domingo 
destacamos nosso compromisso 
missionário. Nosso alvo em 2004 é o de 
contribuir com o equivalente a um dólar 
para cada pessoa da família. Temos 
ajudado a família Emeric com o fundo 
missionário da CPV.  
 

DÍZIMOS?  
Dia 9 segundo domingo. Para o controle 
interno e contabilização use seu envelope 
com o cartão recibo e prepare 
conversando sobre isto em família.  
 

CONSTRUÇÃO DA SEDE 
Reunião geral sábado dia 08-maio (nova 
data) com a Mesa Diretora para formação de 
consenso sobre: 
1 – Utilização da área plana.   
2 – Conhecendo as idéias e proposta do 
projeto de construção.   
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. 
 

SACERDÓCIO UNIVERSAL DE 
TODOS OS CRENTES  
Esta é a força da CPV. Releia I Pe 2.9 
e sinta a finalidade de ser crente em 
Jesus. Todos, inclusive as crianças 
podemos edificar um ao outro. Não 
existe mais a separação ou dicotomia 
entre o secular e o sagrado. 

AUTORIDADE É SUBMISSA 
E NÃO DEFENSIVA  
O que vale a pena é a presença do 
Espírito Santo, que faz o pecador se 
arrepender, ajoelhar e chorar.  
Qual a profundidade do seu 
conhecimento e crescimento que 
permite encarar a realidade que nos 
encontramos? Qual a quantidade de 
amor que está nas suas motivações e 
relações na CPV? Conhecimento e 
capacitação nunca substituirão a Unção 
do Espírito Santo.   
 

CULTO INFANTIL  
Interessados em ajudar na 
escala do culto infantil, falar 
com tia Edna.   
 

MESA DIRETORA  
Aprovou os relatórios da tesouraria dos 
meses de fevereiro e março.  
O relatório está fixado no mural.  
Em julho teremos a ED em classe 
conjunta, num horário diferente às 
17 horas. O Culto será normal das 
18h15 às 19h15, seguido do 
cafezinho conforme escala. 
Uma vez por mês vamos realizar o 
culto no quiosque.  
Bozo palhaço do STB estará no 
aniversário da CPV em junho.  
 

OCUPANDO O TERRENO  
Se não vamos no quiosque todo dia 
e nem usamos o campinho, alguém 
assume por nós. Tem gente 
jogando bola, usando energia do 
poste e às vezes depredando o 
patrimônio sem controle da CPV.  
MÃES – Segundo domingo.   

                                                                                            _________________________________________________________________ 

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


