
 
 

NÚCLEOS da SEMANA  
 N. 1 e 3 (Edgard e Daison) Ana Lídia   

Segunda N. 2 (Cláudio)  Ver c/Cláudio  
 N. 4 (Osmar – Ademir)  Eunice   

Sábado-17h N. Adolescentes Ver c/ Kalebe 
 

PLANTÃO 24 horas DE ORAÇÃO 
15 - Hoje Lydia 3892-3752 

16 Ubiracy 3892-3752 
17 Baêta 3891-2316 
18 Wiliam 3891-4250 
19 Camila e Lígia 3891-8568 
20 Elisângela (31) 3488-1118 
21 Edson 3891-4250 

 

Escolha um dia por mês e fale com o Edgard. Esforce por jejuar e orar.  
Ore pelo município de Viçosa, suas mudanças e eleições de 3 de outubro.  
Ore pela saúde: Soninha, Chiquinho, D.Antônia, Terezinha e s/mãe.  

Ore com interesse pela igreja, lendo todo o boletim. 
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Fabrício Leite, Terça, 17 – 3892-7892 
Maria Aparecida Leite, Sexta, 20 – 3892-7892  
Edson Francisco Alves, Sábado, 21 – 3891-4250  

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
BUSCAS e CONQUISTAS – Novo material de crianças. 
Valorize este investimento da CPV. 
27/ago/Sexta – Lua Cheia no quiosque para Oração com fogueira. 
10/Set (sex-21h) Homens de Palavra.  
21/set – Dia nacional de luta do portador de necessidade especial.   

Utilize o calendário distribuído e siga a programação até dezembro 
 

Próximo domingo:  Pregação e Ceia:  Pr. Jony  –   Direção: Pr. Emeric  - Crianças: Jussara.  
 

   CONGREGAÇÃO DA IPV  (PZMN-SLM)  
 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV 
e-mail: edgard@ufv.br  

 

Domingos: E. Dominical–17h00 (Experiência em Agosto)        Cultos–18h00 
 

Conta Bancária CPV CEF -  Ag. 0584  Conta -  614-0   Oper. 03 
 

Boletins – Acesse os 5 últimos números na página da CPV na internet 
 
 

Jo 6.44: Ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer (Jesus).  

 

 

 

 

 

 

 
 

“Grupos pequenos ou núcleos de 5 pessoas nas casas 

para Edficação, Evangelismo e Discipulado, 

 através de relacionamentos” 
 

Número  127    –     15 de agosto de 2004 
 

 

 

Não deixe de ler 
 

 Ultimato.  
 

Eventos importantes 
 

Amanhã, 16 – às 14h00, Defesa da tese de mestrado no CEM do Pr Fernando Luiz 
sobre “O povo ovamuila na estratégia missionária de Angola”. Quarta dia 18 
19h30, na IPV, Culto pelo Aniversário da Interserve-Brasil-CEM.  
 

26 a 28 agosto – IPP Brasília – Dr. James Houston (Espiritualidade e 
Secularismo). Quem passar por BsB neste dia, vale a pena ouvir.  
 

5 e 6 setembro – IP Niterói – Dr. Benjamim Wong (Consolidando a visão 
de igrejas em células). A CPV está convidada para participar com seus 
líderes e outros interessados. Procure o Edgard.    
 

 

 

Caminho da CPV: Relacionamentos 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

Mensagem - culto 18h00  – Aprofunde no seu núcleo          

Título:______________________________________________ 
Texto:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

���� Note e anote   

 

                               B O L E T I M    S E M A N A L 

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



DOAR - ofertar 
Você não conseguiu participar 
deste privilégio, no 1º e nem 
no 2º domingo? Repense e 
faça a qualquer momento 
com muita gratidão e 
alegria, colocando 
voluntariamente no 
gazofilácio que fica sempre 
à sua disposição durante o 
mês.  Acostume a pegar seu 
envelope no escaninho, leve 
pra casa e confira o registro.  
 

CESTAS Alimentos 
Novo grupo de Ação Social da 
CPV. Ajude a ajudar. Fale com 
a Eliane, Solange, Ana Lídia, e 
Cláudio e encha a cesta.  
 

CLASSES ED  
1. Vida Cristã (práticas).  
Curso com 16 aulas no salão 
com o Emeric e Eliane.  
2. Conhecendo Deus e fazendo 
a sua vontade. Curso na 
Escolinha Clube com o Wagner 
e a Cláudia.   
 

SÓ PARA HOMENS  
Sexta dia 10 de setembro.  
Casa do Cristiano, às 21 horas.  
As mulheres desejam que os 
homens assumam a liderança 
espiritual da casa.  
Maturidade não vem com a 
idade, mas em assumir 
responsabilidades em todas 
as áreas da vida.  
Vamos avaliar o compromisso 
com a organização da CPV. 
 

PARA TODOS  
Próximo sábado, a partir das 
14 horas no Quiosque. Tarde 
livre dos Núcleos. Adubando as 
árvores e sua vida relacional.  

Interserve-CEM no Brasil celebra 
seu primeiro aniversário 
 

No dia 9 de agosto completou um ano que o CEM 
estabeleceu uma parceria com a Interserve do 
Canadá, formando a Interserve Brasil-CEM. 
Fora do Brasil, a Interserve existe há 152 anos e foi 
fundada por um grupo de mulheres que queriam 
ajudar mulheres da etnia Zenana na Índia. Aquelas 
mulheres cristãs resolveram estudar medicina e 
enfermagem e voltar para oferecer tratamento às 
indianas, e também anunciar-lhes o evangelho. 
Assim nasceu a Interserve, uma missão que envia 
profissionais de diversas formações para o Norte da 
África, Oriente Médio e partes da Ásia — países 
onde os missionários convencionais não podem 
entrar. Hoje existem cerca de 600 profissionais de 50 
diferentes profissões e 25 diferentes nacionalidades, 
trabalhando em 30 países pouco alcançados com o 
evangelho. 
Para celebrar o primeiro aniversário, na 
próxima quarta-feira na IPV-19h30, teremos 
um Culto com a presença de Craig Shugart, diretor 
nacional da Interserve no Canadá, que tem vindo a 
cada seis meses para nos ajudar no trabalho. Craig, 
que tem formação em engenharia química, viveu com 
sua família por 16 anos no campo missionário, 
incluindo Índia e Paquistão. Por muitos anos, foi 
professor e diretor de uma grande escola para 
muçulmanos, onde ele era o único cristão. Ele será o 
pregador da noite e todos da CPV são 
carinhosamente convidados pelo CEM.  
 

ORGANIZANDO A CPV  
2 - Todo sacerdote (I Pe 2.9. - homem, 
mulher e criança) possui de alguma forma 
a função de pastoreio, de 
acompanhamento de vidas, de discipulado, 
de apoio pelos relacionamentos, de 
influência com a vida na vida pelo 
exemplo, mas a vocação para o cargo 
ou ofício de presbítero precisa ser 
confirmada pela igreja, sob a unção do 
Espírito Santo, pelo voto secreto.  
Deus dá dons e vocaciona os eleitos e 
chamados, mas também retira dons dos 
inconstantes, preguiçosos, mentirosos, 
orgulhosos e indisponíveis.  
Conhecemos oficiais e pastores 
profissionais que apenas ocupam do cargo, 
mas não atendem pela função de ungidos 
pelo Espírito Santo. A CPV ao se organizar 
em igreja vai eleger seus presbíteros. Ore 
firmemente, relendo o último boletim. 

 
 

 

E  S  C  A  L  A  S 
 

CULTO - 18 Horas 
Direção Tekinho e Wagner    
Pregação Pr. Sebastião Júnior  

 

Infantil até 10 anos 
 

Edna e Priscila   
 

Cafezinho (Mural) 
Hoje – Cida Leite e Fernanda  

Próximo domingo, dia 22 – Dilcimar e Galvin     
 

MISSÕES  
Sempre nos 1ºs domingos de cada mês, ofertamos 
para missões – É o nosso braço se estendendo até 
os confins da terra. Vamos continuar orando 
pelo Emeric e família, pelo Cácio e Elisângela e 
pelo Kléos, Lúcia e Júlia. Também pelo CEM que 
iniciou na última segunda feira mais um semestre 
letivo de treinamento com novos alunos.  
 

Néia pede desligamento,  
para se filiar à Igreja Assembléia de Deus na Rua 
Conceição, do Pastor Rubens Valadares, mas ela 
continuará amiga e sendo amada pela CPV. 
Devemos orar pela Néia. A seguir sua carta:  
“Venho por meio desta comunicar-lhes o meu 
desligamento desta igreja. Quero agradecer todo 
amor, bondade, encorajamento e alegria neste 
tempo em que caminhamos juntos. Muito obrigada 
por tudo que fizeram por mim e minha família. Sinto 
paz no meu coração com relação a esta decisão e 
quero deixar claro que vocês sempre foram bênçãos 
em minha vida. Desejo que esta igreja cresça na 
graça e amor do Senhor e que sejam muito felizes. 
Deus os abençoe ricamente!!!.” Em 8.ago. Edinéia 
B.F.Dhingra.  

PAI, Você ganhou 
uma caneca para lembrar sempre 
de orar pela CPV.  
 

ED – 17 H. (16h55) 
É preciso da sua presença, 
participação e opinião para 
definição do mês de setembro. 
Pense, responda a enquete e 
traga a sua resposta no próximo 
domingo.  
 

FREQÜÊNCIA MÉDIA  
ED       Culto  

2º Sem 2003           72          91 
1º Sem 2004           62          77  
 

CANDIDATOS   
Viçosa tem vários candidatos de 
origem ou evangélicos que 
necessitam da sua oração. 
Conheça e ore.  

 

RELATÓRIO DA ÚLTIMA ED (08.08) e CULTO  
Classes ED – 17h Culto – 18 h 

Adultos (adolescentes e jovens)  42 57 
Crianças e Juniores 12 16 

Totais 54 73 
 

GESTÃO DO 2º. SEM.2004  
Ministérios e atividades: Conforme calendário anual de 2004. 

Escalas e organização dos Cultos e Liturgia – Osmar. 
Identificação pública de visitas: Edna, Eliane e Daison. 
Boletins semanais e comunicações – Ademir e Edgard. 

Roteiros para os Núcleos – Osmar e Edgard. 
Supervisão dos Líderes de Núcleos – Daison e Edgard. 

Equipe de Louvor e Adoração: Emeric, Wagner, Marcí, Kalebe, Ana Paula, Luis Márcio, 
Hadassa (coreografia) e demais Adolescentes. 

Comissão do Terreno, Controles e Projetos: Sílvio(Relator), Baêta, Cláudio, Galvin, Almir, 
Márcia e Edgard. 

ESCOLA DOMINICAL: Coordenação Infantil: Edna - Direção: Edgard. 
                                     

RELATÓRIO DO ÚLTIMO NÚCLEO 
 Adultos Visitas Crianças 
N.1 e 3   -   (Edgard e Daison) 10 3 12 
N.2   -   (Cláudio) 7 0 2 
N.4   -   (Osmar - Ademir) 4 0 0 
N.Adolescentes  -   (Kalebe)  6 0 0 

Totais 27 3 14 
 


