
 

 

CULTO 18 Horas 
Liturgia Ednéia 

Pregação Reve. Elben César 
 

Infantil até 10 anos 
 

Edna. 
 

Cafezinho 
Hoje – Ana Paula 
Próximo domingo - Lydia e Ubiraci. 

 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Edna/Edgard 

Segunda N. 2  
 N. 4 Jussara – Morro do Cruzeiro. 

Sábado-17h N. Adolescentes Kalebe 
 

PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
20 - Hoje Osmar e Ter. 3891- 3382 

21 Edson 3891-4250 
22 Lígia 3891-8568 
23 Wagner e Cláudia 3885-1550 
24 Tinoco e Elíbia 3891-8448 
25 Galvin e Dilcimar 9629-8922 e 3891-2563 
26 Tatão e Neuza 3891-8741 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 13 de Junho 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  27 53 
Crianças e Juniores 18 15 

Totais 43 68 
 

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

ANIVERSARIANTES  
Jacilene dos Santos, terça, 22/06- 3891-4956. 
Lígia Guimarães Dergam, terça, 22/06- 3891-8568. 
 
 
DE OLHO NO CALENDÁRIO 
25/06 -  20h15 Luar e Fogueira de oração pelas crianças  
e adolescentes em situação de risco, no quiosque 
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  119  –     20 de junho de 2004 
 

ANIVERSÁRIO DA CPV. 
Historia da Comunidade Presbiteriana de Viçosa.  
Com gratidão  a Deus queremos recordar das grandes 
maravilhas que Deus tem operado na CPV.  
19/02/2000 –  Acampamento num sítio em Pon-
te Nova para discussão sobre a formação de 
uma nova igreja na região, ou 3ª IPB de Viçosa.  
18/06/2000 – Inauguração do ponto de prega-
ção na Rua Jequeri, 215, com cultos aos domin-
gos às 18 horas e oração todos os dias de terça 
a sexta, mantendo as reuniões de núcleos nas 
casas às segundas-feiras.  
11/02/2001 – Organização em Congregação da 
IPV, com eleição da mesa diretora e mais tarde 
o registro da escritura de troca dos 2 lotes pelo 
atual terreno na violeira.  
02/09/2001 – Início da Escola Dominical com 3 
classes de crianças (20 alunos) e 3 classes de 
adultos (35 alunos).  
4º-Trim-2002 – Troca e remarcação do terreno 
com o Campestre; plantio de 51 árvores como 
um lançamento fundamental em 15 de novem-
bro; plantio do gramado de 500 m2; portão de 
entrada no terreno; Treinamento de líderes vi-
sando o funcionamento  em núcleos a partir de 
fevereiro, com edificação, evangelização e disci-
pulado.  
06/01/2003 – Início do trabalho dos obreiros em 
tempo integral para a CPV, Cácio e Elisângela 
Silva, em parceria com a Oitava Igreja Presbite-
riana de Belo Horizonte.  
15/02/2004 – Início do trabalho do Pastor Auke. 
07/05/2004- O Conselho da IPV aprova pedi 
 

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 



 
 
 
do da mesa da CPV, a fim de que se encaminhe  um ofício a CE 
do Presbitério pedindo que na próxima reunião ordinária, em 
novembro, se de início ao processo de organização em igreja da 
CPV. 
 
INVESTINDO NO REINO ETERNO  
O Ministério de Crianças até 12 anos, precisa de reforço e apoio dos pais. O 
investimento é eterno e exige profundidade e qualidade.  
É preciso de muitos voluntários que coordene ações extraclasse de envolvi-
mento e vivência das crianças durante a semana.  
O que podemos oferecer?  
1 – Princípio bíblico prático ensinado na ED – Facilitador de classes.  
2 – O mesmo princípio repetido no seu Núcleo – Material apropriado.   
3 – O mesmo princípio com vivência pratica com os pais em casa – Revista 
laranja.  
Repetindo 3 vezes, estamos inculcando e ensinando a criança NO Caminho. 
Um investimento sem preço, com retorno Eterno.  
Ainda tem o culto onde é enfatizado a Bíblia como livro para aprender a Pala-
vra de Deus, numa fonte inesgotável.  
Gaste bem seu tempo ajudando e participando do Ministério Infantil da CPV. 
Fale com a tia Edna com o que você pode ajudar para o crescimento maduro 
das nossas crianças.   
Fazendo isto juntos, vamos esperar o resultado garantido no futuro.  
Não transfira, nem delegue ou terceirize sua responsabilidade    
 
REUNIÃO DA MESA DIRETORA 
Hoje após o culto noturno às 19:40 hrs. 
 
REUNIÃO DE LÍDERES E AUXILIARES. 
Próxima terça-feira à noite às 19:30 hrs na casa do 
Osmar.  
 
ED ÀS 17 HORAS  
Em julho teremos a ED em classe conjunta, num horário dife-
rente às 17 horas. O Culto será normal das 18h15 às 19h15, se-
guido do cafezinho conforme escala. 
 
 

 
 
 
INTERSEÇÃO. 
APADRINHAMENTO DAS CRIANÇAS DA REBUSCA.  
 Continuemos orando pela benção de Deus sobre o Missionário 
James no  empenho de conseguir novos padrinhos para as crian-
ças da Rebusca! 
 
Notícias de Cássio e Elisângela  
 ‘Chegamos ao final do programa de candidatura da Missão AMEM, 
sendo aceitos como missionários... a saúde da Elisângela foi total 
mente restaurada e o Senhor consolou nossos corações ... o campo 
dos Pigmeus está fechado para nós! ...Com muita paz no coração e 
certos que o Senhor nos levará ao lugar do seu desejo.’ 
 

Motivos de Oração dos missionários Cássio e Elisângela 
1. Louvem ao Senhor pela restauração da saúde física e 

emocional da Elisângela; 
2. Pelo fim do programa de candidatura e nossa filiação 

definitiva à Missão AMEM; 
3. Orem por uma direção clara do Senhor quanto ao nos-

so futuro campo missionário; 
4. Por um preciso diagnóstico médico sobre a causa das 

gestações interrompidas; 
5. E pelo segundo semestre, para que o Senhor nos use 

aqui segundo o Seu querer 
 
 A irmã Helena  está com o SENHOR  no LAR Celestial. 
Amados na madrugada do dia 13 de junho, a irmã Helena, mãe de Tônica, 
Auke (e outros 5 irmãos) , com 93 anos, foi recebida na morada da casa do 
Pai. Ficamos muito agradecidos por todos que tem dado o seu abraço de 
conforto  e que tem levantado as mãos aos céus rogando o consolo de Deus. 
Muito obrigado de coração. Fam. Pr Auke. 
 
                                                                                            _________________________________________________________________ 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________  


