
 

 

CULTO 18 Horas 
Liturgia Nilze 
Pregação Auke 

 

Infantil até 10 anos 
 

Edna. 
 

Cafezinho 
Hoje – Eva e Ricardo 

Próximo domingo - Ana Paula 
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Beatriz/Almir 

Segunda N. 2 Lígia. 
 N. 4 Carminha 

Sábado-17h N. Adolescentes Kalebe 
 

PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
13 - Hoje Ednéia 3891-2231 

14 Marina 3891-8967 
15 Ubiracy e Lydia 3892-3752 
16 Cácio e Elis. (31)3488-1118 
17 Baêta e Solange 3891-2316 
18 Wiliam e Jussara 3891-4250 
19 Camila 3891-8568 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 06 de junho 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  36 66 
Crianças e Juniores 24 36 

Totais 60 102 
 

Obs. O plantão de oração de hoje, e outros líderes ficarão à disposição para orar pelas 
suas necessidades depois do culto.   
 
ANIVERSARIANTES  
Mª Aparecida Fernandes Silva, hoje, 13/06 - 3891-4282. 
Arthur Ribeiro de Souza Lima, terça, 15/06- 3892-6587. 
Edinéa Freire Dhingra, terça, 15/06 - 3891-4250. 
Jorge dos Santos Augusto, 16/06 - 3885-1644. 
João Tinoco Pereira Neto, sexta, 18/06 - 3891-8448. 
Sonia M. Generoso Carvalho, sábado, 19/06 - 3892-6641. 
 
DE OLHO NO CALENDÁRIO 
25/ jun – Luar de Oração. 
04/jul – Classe conjunta na Escola Dominical às 17:00 horas. 
25/ jul – Início do 2º quadrimestre da Escola Dominical 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos”. 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  118  –     13 de junho de 2004 
 

COMUNICAÇÃO: A Chave para o Seu   
Relacionamento Familiar. Tiago 1.19 – 26. 
Que tipo de comunicação leva a um relacio-
namento mais harmonioso e mais feliz? 
Dentro da comunicação queremos destacar o 
ouvir. Mas o que significa ouvir e Ouvir o 
que?. Só as palavras que estão sendo ex-
pressas ou também os sentimentos que estão 
sendo expressos através das palavras? 
Qual o motivo para  gastar tempo ouvindo 
com atenção um ao outro se já temos tanto 
para fazer? Com que propósito? Qual é o 
benefício, o resultado disso?. Quais são os 
empecilhos, os bloqueios que impedem que  
você ouça o seu familiar ou que ele (a) ouça a 
você?O que você vai fazer com estes blo-
queios?. 
A melhor forma para você ouvir é ouvir com 
prontidão, com atenção,com humildade, com 
sabedoria, demonstrando aceitação do outro.    
 
ALVO e FOCO ESPECÍFICO  
Prestação de contas, Companheiro de jugo 
dentro do seu núcleo, ajuda a reduzir a influ-
ência do pecado ou a dificultar você pecar.  
Relacionamento com todos, com o núcleo, 
com 3 ou 4 e com 1, como Jesus fazia mais 
na intimidade.  
 
 

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, Wiliam,  Jussa-
ra, Angélica, 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 



 
 
HOJE:  DÍZIMOS   
Uma oportunidade de cultuarmos a Deus com a entrega do dízimo de 
nossa renda como expressão de gratidão e fé .  
 
ANIVERSÁRIO DA CPV: 
NA 5ª FEIRA à noite teremos um culto com a presença do Pr. 
Hermán Ramon, pastor da 2ª Iglesia Presbiteriana EL Reden-
tor de Santiago no Chile. Contamos com a sua presença. 
 
CRUZADA EVANGELÍSTICA  COM BOZO. 
NO sábado às 17:00 hrs teremos uma cruzada evangelística no quiosque com 
a presença de Arlindo Barreto, o BOZO, Palhaço do SBT. 

Bozo no CEMBozo no CEMBozo no CEMBozo no CEM. 

A Oficina de 10 horas sobre Evangelismo Criativo, com Arlindo Barreto, 19 
(sábado) de junho, foi transferida do CEM para a IPV. Você deve participar. Ë 
uma promoção do Diretório Acadêmico IDE do CEM. Arlindo é formado em 
Teologia, Educação Cristã e Artes Dramáticas. É pastor e preside o Ministério 
Artistas de Cristo. Ele foi durante anos o palhaço Bozo, do SBT. Mais infor-
mações com Wagner Garcia - no telefone 3885-1550.  
 
Luar e Fogueira de Oração pelas Crianças e  adolescentes 
em Risco, Ultima Sexta Do Mês,  dia 25-junho  às 20h15 no quiosque  
 
CULTO INFANTIL  
Interessados em ajudar na escala do culto infantil, falar com tia Edna  
 
CURSO DA ED  
Terminam neste mês de junho os cursos que estão sendo dados desde mar-
ço. Você aprendeu em 16 aulas a base doutrinária da igreja. Conseguiu for-
mar uma estrutura para estudar a Bíblia com um panorama do AT. Se você 
NÃO aproveitou tudo, avalie o que falta e estude tirando as dúvidas com o 
facilitador da sua classe nestas últimas aulas 

 
ESCOLA DOMINICAL- JULHO   
Em JULHO será às 17 horas, sem abertura entrando diretamente com 
as aulas nas classes e tendo o culto normal às 18 horas.  
 
 
 

 
 
JUNTANDO PANELAS EM JULHO. 
Você está convidado a interagir no almoço todos os domingos da se-
guinte forma:  
1º domingo, 04/07 – Juntar Panelas em cada núcleo.  
2º domingo, 11/07 – Juntar panelas com 2 ou 3 famílias amigas.  
3º dom. 18/07 – Juntar panelas com um vizinho, ou seu Oikós (não crente).  
4º domingo, 25/07 – Juntar panelas com todos os núcleos no quiosque 
 
OCUPANDO O TERRENO  
A sua árvore está pedindo socorro. A limpeza e conservação do terre-
no também esperam por você. 
 
INTERSEÇÃO. 
APADRINHAMENTO DAS CRIANÇAS DA REBUSCA.  
Continuemos orando pelo James no  empenho de conseguir novos 
padrinhos para as crianças da Rebusca! 
 
PASTOR  LÚCIO AGRADECE 
O diretor do CEM, pastor Lúcio, agradece pelas orações e apoio e informa 
que o resultado da biópsia foi negativo para malignidade. 
 
CONSTRUÇÃO da SEDE 
A comissão está empenhada nos detalhes de acordo com as necessidades 
levantadas entre os membros da CPV, para minimizar os custos com maior 
beneficio possível para a nossa comunidade.    
 
ENSAIO DE COREOGRAFIA.  
Adolescentes e jovens, maiores de 10 anos, estão convidados para 
participar dos ensaios de coreografia nos sábados à tarde na Igreja. 

 
Aniversários do Pastor Auke. 
Agradecemos a todos aqueles da família CPV, que de uma forma ou outra 
participaram da celebração do nosso aniversário. Auke. 
                                                                                         _________________________________________________________________ 

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


