
 
 
 

 

CULTO 18 Horas 
Liturgia    Daison   

Pregação Auke  
 

Infantil até 10 anos 
 

Edna 
 

Cafezinho 
Hoje – Néia 

Próximo domingo, dia 16 – Marcy e Emeric  
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Solange/Baêta 

Segunda N. 2 Elsie 

 N. 4 Ubiracy 

Em teste N. Jovens Falar c/ Pr Auke  

Sábado-18h N. Adolescentes Kalebe 

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

09 - Hoje Almir Colpani 3891-6727 
10 Nilze                3891-9762 
11 Ademir 3892-8657 
12 Jussara 3891-4250 
13 Ednéia 3891-2231 
14 Edna 3891-8557 
15 Lydia 3892-3752 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 02 de maio 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  37 49 
Crianças e Juniores 20 17 

Totais 57 66 
 

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

� ANIVERSARIANTES  
Francisco (Chiquinho), segunda 10 - 0** (21) 25957953 

Kézia de Moraes Alves, Quinta 13 - 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).  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
Número  113    –     09 de maio de 2004 

 

MENSAGEM DE HOJE. 
TEXTO: Lucas 12:42 
TEMA: Fidelidade na Mordomia Cristã. 
ÊNFASE: Tudo o que possuímos vem de Deus e 
continua pertencendo a Ele. Somos apenas ad-
ministradores dos bens colocados à nossa dis-
posição, dos quais teremos de prestar contas 
algum dia. Nosso Senhor espera fidelidade e 
promete recompensar aos fiéis. 

 

COMO FOI CRIADO O DIA DAS MÃES.  
Em maio de 1905, em uma pequena cidade do Estado da 
Virgínia Anna Jarvis e algumas amigas começaram um 
movimento para instituir um dia em que todas as crianças 
se lembrassem e homenageassem suas mães.  
A idéia era fortalecer os laços familiares e o respeito pelos 
pais. A primeira celebração oficial aconteceu somente em 
26 de abril de 1910, quando o governador de Virgínia 
incorporou o Dia das Mães ao calendário de datas come-
morativas daquele estado. Rapidamente, outros estados 
norte-americanos aderiram à comemoração. Em 1914, a 
celebração foi unificada nos Estados Unidos, sendo co-
memorado sempre no segundo domingo de maio. Em 
pouco tempo, mais de 40 países adotaram a data.  
O primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido 
pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, 
no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, o então 
presidente Getúlio Vargas oficializou o feriado 
 

INTERCESSÃO  
Agradeça a Deus pela Lúcia que teve uma cirurgia  
 
 
 

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 (Pres.), 
Osmar Ribeiro (vice),  
Edgard, Jussara , Angé-
lica,   
Wiliam, Pbs em dispo-
nibilidade: Daison e 
Edson  
 

Missionários apoiados: 
Kléos (Estud. Inglaterra), 
James (Rebusca),  
Emeric (Rebusca), Cá-
cio(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 



 
 
 
abençoada e bem sucedida. O tumor foi tirado e era local, ela já está 
na casa do seu irmão no Rio. Se possível ligue para eles, o telefone é 
0** (21) 25957953. No dia 10, segunda-feira é o aniversário do Chi-
quinho. 
Agradeça a Deus porque o Almir teve a oportunidade de falar de Je-
sus para o pai dele e muito mais ainda pelo pai ter dado ouvido em 
tempo,  Interceda pela mãe e familiares do Almir Colpany para que 
possam conhecer a Cristo.. 
Damos graças a Deus pelo nascimento do filho de Alberto no dia 
28/04. 
Renda graças a Deus -  a Hadassa foi submetida a uma cirurgia e passa 
bem. 
 
FILME PAIXÃO DE CRISTO. 
O filme ‘A Paixão de Cristo’ é tão popular no Kuweit  que outros filmes têm sido 
cancelados para que este filme seja mostrado em todos os cinemas do comple-
xo. Um missionário relata que levou seu amigo na segunda noite. Ele diz que o 
filme estava passando em todos os três cinemas. Ele avalia que bem mais de 
50% das pessoas que estavam no cinema eram muçulmanos locais, incluindo 
mulheres completamente cobertas com véu. Ele diz que podia perceber como o 
filme impactou a todos. No segundo dia ele conta muitos dos jornais locais a-
nunciaram o filme na primeira página.  
Parece que até mesmo na Arábia Saudita as pessoas estão conseguindo assis-
tir ao filme através de DVDs pirateados, porque não há mais cinemas neste 
país. As pessoas em vários países muçulmanos estão falando a respeito de 
irem assistir ao filme. Orem para que muitas pessoas o façam, e através do 
filme, despertem interesse e fome de conhecer mais de Jesus e a Bíblia.  
Orem para que os corações sejam alcançados pelo amor de Jesus. Orem para 
que cristãos no mundo muçulmano e em todo o mundo, também aqui em Viço-
sa  aproveitem o máximo desta oportunidade para compartilharem com seus 
amigos e estarem disponíveis para aqueles que serão impactados pelo o que 
tiverem assistido. 
Pedido de oração urgente do Katar, Oriente Médio: 
Por favor, orem:: 
1. Que este filme tenha permissão para ser mostrado durante um período signi-
ficante. O filme tem sido mostrado em três teatros diferentes, até quatro vezes 
ao dia. Os fundamentalistas certamente farão um tumulto sobre este evento 
nunca antes visto. Quando imaginamos que a televisão através de satélite iria 
ser a forma mais significante para o Senhor plantar as sementes do Evangelho, 
este filme chega nas nações muçulmanas! 
2. Que este filme provoque uma grande sacudida nos corações de muitos mu-
çulmanos, levando-os a salvação. 
 
 
 

 
 
 
 
3. Que Deus nos dirija aos homens e mulheres que foram e serão impactados 
por este poderoso filme. 
 
 

CULTO NO QUIOSQUE 
No dia 16 de maio o nosso culto 
será realizado no quiosque. 
 
Bozo palhaço do STB estará no aniversá-
rio da CPV em junho.  
 
Em julho teremos a ED em classe con-
junta, num horário diferente às 17 horas. 
O Culto será normal das 18h15 às 19h15, 
seguido do cafezinho conforme escala. 
 
BOLETIM SEMANAL 
Todas as notícias do interesse da 
COMunidade, pedidos, agradecimen-
tos e classificados podem ser envia-
dos diretamente para o meu E-mail, 
aukevandermeer@terra.com.br 

 HOJE: É O DIA DA ENTREGA 
DOS DÍZIMOS.  
Para o controle interno e contabili-
zação use seu envelope com o car-
tão recibo  
Mordomia cristã começa em dizimar. 

"De Deus, não é meu" é a primeira 

atitude cristã. 

Dar é uma bênção não um fardo, 

um serviço, não um sacrifício. 

 

MULTIPLICAÇÃO DE NÚ-
CLEO - O Núcleo nº 1 está 
para se multiplicar, é motivo 
de alegria,gratidão e interces-
são 

                                                                                            _________________________________________________________________ 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______  


