
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CULTO 18 Horas 
louvor crianças 

Pregação Auke 
 

Infantil até 10 anos Edna 
 

Cafezinho 
Hoje –     Claudia e Wagner.    

Dia 9 de maio  –     Néia.   
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
v N. 1 Jussara 

Segunda N. 2 Elsie e James 

 N. 4 Eunice 

Quarta –15h N. Jovens Falar c/ Pr Auke  

Sábado-15h 
Sábado-17h 

N. Jovens.             
N. Adolescentes. 

 

Falar c/ Auke 
Kalebe 

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

02 - Hoje James 3892-2739 
03 Carminha 3892-5735 
04 Marcy 3891-8497 
05 Eliane 3891-8799 
06 Márcia 3891-8581 
07 Angélica 3891-2311 
08 Emeric 3891-8497 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 18.abr 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  47 44 
Crianças e Juniores 28 23 

Totais 75 67 
 

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

� ANIVERSARIANTES  
 

Alan Lourenço Nogueira, Segunda, 3 - 3891-8799 
Ana Carolina de Souza, 6  

� 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  112    –     02 de maio de 2004 
 

MENSAGEM DE HOJE. 
TEXTO: Romanos 12: 1 e2. 
TEMA: Gratidão Transformadora. 
ÊNFASE - Em gratidão pela paixão de Cristo dedique-
mos nosso corpo, mente e vontade a Deus, não nos 
conformando ao estilo de vida do mundo, mas buscando 
a transformação à imagem de Cristo pela renovação da 
mente, através dos meios de graça, por meio da medi-
tação na palavra, a participação da Ceia, a comunhão 
com Deus e os irmãos, e a oração,conhecendo assim a 
boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas.  
 

DIA DE MISSÕES:  
Contribua com alegria e liberalidade. 

O chamado nosso como membros do corpo de 
Cristo é missão na nossa redondeza, através  da 
evangelização, do discipulado, na edificação 
mútua nos núcleos e na igreja. Este chamado 
envolve a contribuição ativa com nossos 
dons,talentos, orações e recursos financeiros a 
missões no Brasil e no mundo.  
Isto inclui o trabalho social da Rebusca,como 
também levar o evangelho às áreas menos 
alcançadas de Minas e do Brasil (o projeto  
água viva), Missões às tribos indígenas no Bra- 
sil, os povos não alcançados do nosso país e do 
mundo:  Judeus, Turcos, Pigmeus, Muçulmanos 
etc.  
 
 
 
 

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  
Edgard, Osmar Ribeiro,  
Jussara , Angélica,   
Wiliam, Pbs em dispo-
nibilidade: 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 
Notícias do interesse da COMunidade, pedidos, agradecimentos e 
classificados podem ser enviados diretamente para o meu E-mail: 
aukevandermeer@terra.com.br ou pelo Telefone 3891-9762. 
 

CULTO DE SANTA CEIA. 
Hoje no culto da noite celebraremos a Ceia do Senhor, celebrando o 
nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Prepare-se, caso 
tenha algo para acertar com alguém faça o! 
 

IPB PRODUZ  PROGRAMA DE TV NA BANDEIRANTES.  
Com inserções de dois minutos, o programa Gente que Crê, da 
Igreja Presbiteriana do Brasil traz mensagens bíblicas e é trans-
mitido as segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 11h30 e 12 
horas.  
Além de produzir o programa, há atendimento aos telespectado-
res, repassando os interessados às igrejas locais, criando uma 
imagem da Igreja Presbiteriana do Brasil para milhões de pesso-
as, que irão se familiarizar com a Igreja e aquilo que ela crê. As-
sista e divulgue! 

 
INTERCESSÃO  
Orar pela Lúcia que viajou 3ª feira passada para o Rio para se sub-
meter a uma cirurgia. 
Interceda pela mãe e familiares do Almir Colpany. Que Deus os con-
sole e que venham conhecer que Cristo é a ressurreição e a vida. 
Suplique a fim de que o irmão Edgar possa restabelecer da tendinite. 
Pelos contatos de Kleos com um casal muçulmano. 
Agradecendo a Deus pela esposa do Cássio que está passando bem. 
Rogando a Deus para que o Emeric logo possa ir ao campo, se assim 
for da vontade do Senhor. 
Pela viagem e os esforços do James para conseguir novos padrinhos 
para as crianças da REBUSCA uma vez que a COMPASSION deixou 
de dar a sua assistência. 
Clamando a Deus que ele dê crescimento ao trabalho lançado pelo 
projeto “água viva”.  
Ore para que você possa ser um missionário fiel aonde Deus te colo-
cou, peça a cada dia que Deus te dê duas pessoas para  
evangelizar e uma para discipular, e quantos os povos ainda não  
 
 
 
 
 

 
alcançados que Deus lhe mostre o seu chamamento, se é o de ir ou  
o de enviar com oração e sustento financeiro, os que estão indo, e  
peça que Deus lhe dê motivos puros e fidelidade. 
Ore também pelo missionário local da igreja: Pr. Auke e família.  
 
PRÓXIMO DOMINGO SERÁ O   
DIA DOS DÍZIMOS?  
Dia 9, segundo domingo. Para o controle 
interno e contabilização use seu envelope 
com o cartão recibo e prepare-se conver-
sando sobre isto em família.  
 

REUNIÃO DA MESA. 
Hoje às 16 horas na sede. 
 
MÃES – Segundo domingo  
 
CULTO NO QUIOSQUE 
No dia 16 de maio o nosso culto 
será realizado no quiosque 
 
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 propos-
ta do projeto de construção.   
3 – Como, quando e o que fazer 
para iniciar a construção Todos os 
membros, congregados e interessa-
dos estão convidados  
 
LUAR DE ORAÇÃO. 
O encontro do dia 23/04 foi edifi-
cante e agradável, contou com a 
presença de 23 adultos e jovens, e 
de quatro crianças.  
 
ACAMPAMENTO.  
Alguns adolescentes e crianças tive-
ram um momento de confraterniza-
ção, esporte, exaltação e edificação 
agradável na noite de sábado para 
domingo do dia 24/04 no terreno da 
CPV. 
   

                                                                                            _________________________________________________________________ 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________  


