
 

NÚCLEOS da SEMANA  
 1 e 3 (Edgard e Daison) Beatriz e Almir   

Segunda 2 (Cláudio e Ana Lídia)  Ver c/Cláudio  

 4 (Osmar e Ademir)  Marina   

Sábado-17h Adolescentes Ver c/ Kalebe 
 

PLANTÃO 24 horas DE ORAÇÃO 
22 - Hoje Lígia 3891-8568 

23 Dilcimar 3891-2563 
24 Tekinho 3891-8581 
25 Galvin 9629-6922 
26 Neuza 3891-8741 
27 Beatriz 3892-3094 
28 Lúcia 00xx 44 113 245 5821 

 

Escolha um dia por mês e associe ao plantão. Esforce por jejuar e orar. 
 

Ore pelo município de Viçosa, suas mudanças e eleições de 3 de outubro. 
Ore pela saúde: Terezinha e s/mãe, Chiquinho, D.Antônia, Eva e filha. 

Ore com interesse pela igreja, lendo as 31 informações deste boletim. 
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Raphaela F de Oliveira, Segunda, 23  
Eva da Aparecida Ferreira, Quarta, 25  

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 

10/Set - (sexta-21h) Homens de Palavra.  
21/set – Dia nacional de luta do portador de necessidade especial. 
06/out  - Assembléia p/eleição de presbíteros na IPV (p/membros) 
17/out – 4ª festa da criança. Turma Geração Integrada. Todos 
trabalhando juntos. Do menor ao maior. Agende.   
  
Leia tudo e utilize bem o calendário distribuído com a visão e programas 

de 2004, além da agenda de telefones.  
 

Próximo domingo:  Pregação: Wagner  –   Direção: Ana Lídia  –  Crianças: Cláudia Albiol. 
  

   CONGREGAÇÃO DA IPV (PZMN-SLM)  
 

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

www.cem.org.br/ipv/CPV 
correio-e: 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Grupos pequenos ou núcleos de 5 pessoas nas casas 

para Edficação, Evangelismo e Discipulado, 

 através de relacionamentos” 
 

Número  128    –     22 de agosto de 2004 
 

 

 

Não deixe de ler 
 

 

Eventos importantes 
 

27 a 29 agosto – Em Belo Horizonte, ou dias 5 e 6 setembro – na IP Niterói, 
Dr. Ben Wong (Consolidando a visão de núcleos – Vale a pena).  
 

 

 

Caminho da CPV: Relacionamentos 
                                                                                        (Primeiro com Deus) 

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - culto 18h00 – Aprofunde no seu núcleo  
Título:______________________________________________ 
Texto:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

���� Note e anote  

        

 

  

O desenvolvimento Natural da 
Igreja 

Pesquisa mostra oito marcas que as 
igrejas que estão crescendo ao redor 
do mundo possuem. Uma ferramenta 
básica do movimento de igrejas em 
núcleos-células no Brasil.  
 

Nossa biblioteca tem. 

 

 

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

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



C L A R I C E  
Nasceu dia 16, Segunda, 
11h00, no HSS, com 2,350 kg 
filha da Eva e Augusto. 
Moram na R Sto Antônio, 75.  
 

ALIMENTOS 
Não deixe a cesta vazia. 
Traga para ser distribuído. 
Fale com os diáconos ou com 
a Ana Lídia, Solange, Eliane, 
Cláudio.  
 

LOS RETOS DEL  
CONOCIMIENTO  
Livro editado pela Asociación 
Internacional para la 
promoción de la  educación 
superior cristiana (AIPESC). 
Título do artigo da Ana Lídia:  
“Fe cristiana, medio ambiente 
y globalización: del desarrollo 
sostenible al consumo 
responsable”  
 

DÍZIMOS  
Sempre nos 2ºs domingos. 

Mas, contribua a qualquer 
momento com alegria, 
colocando voluntariamente no 
gasofilácio. Acostume a 
pegar seu envelope no 
escaninho, levar pra casa 
e conferir o registro.    
 

SÓ PARA HOMENS  
Em setembro. Fique atento. 
Na casa do Cristiano – 21h.  
Homens assumindo a 
responsabilidade de 
sacerdotes no lar.  
 

PARA TODOS  
Próxima Sexta, 27 – 
20h00 no quiosque. LUAR DE 
ORAÇÃO.  

DOMINGOS DE MANHÃ 
O que posso fazer? 

8- Você pode cuidar bem das 
suas amizades e vizinhos.  
9- Estudar e conversar sobre a 
vida no poder de Jesus.  
10- Promover um culto 
doméstico semanal com os 
filhos, aprendendo juntos.  
11- Descansar, caminhar ou 
fazer uma trilha com amigos.  
12- Agora a pergunta não é 
mais o que estou fazendo, mas, 
- com quem me relaciono.  
13- Experimentar que a vida em 
comunidade é um dos mais 
preciosos mistérios revelados ao 
ser humano.   
 

ORGANIZANDO A CPV  
3 – Vocação é o chamado de Deus 
para o homem, para que ele coloque 
toda a sua vida sobre o altar da 
consagração. Existem estilos da 
vocação, como: pastor, presbítero, 
diácono, sacerdote, profeta, 
profissional, escritor, apóstolo, 
evangelista, líder, mestre, missionário, 
líder para-eclesiástico, etc. A vocação é 
soberana por um ato da vontade de 
Deus, é graciosa, é objetiva, eficaz e 
irrevogável. Não podemos dispensar o 
pastor vocacionado em tempo integral 
ou parcial na liderança da igreja.  
O vocacionado autêntico de tempo 
integral vai ter autoridade sobre a 
igreja, porque terá alguns dons 
preciosos e gastará pelo menos 2 horas 
por dia na sua devocional pessoal. 
Desejamos ser sensíveis aos sinais da 
vocação na escolha de líderes para a 
CPV. (Releia o 1, 2 e ore sempre).  

 

 

E  S  C  A  L  A  S 
 

CULTO - 18 Horas 
Direção Emeric e Wagner  
Pregação Pr. Jony  (Ceia)  

 

Infantil até 10 anos 
 

Edna e Soninha  
 

Cafezinho (Mural) 
Hoje – Dilcimar e Galvin   

Próximo domingo, dia 29 – Marina e filhos  
 

MISSÕES  
O Miss. João Batista, da OM Canadá, que passou 
pela CPV em julho, pede as orações dos irmãos.  
Sempre nos 1ºs domingos de cada mês, ofertamos 
para missões – É o nosso braço se estendendo até 
os confins da terra. O núcleo 2 acompanha o 
trabalho do Kleos na Inglaterra. Vamos continuar 
orando: João, Emeric, Cácio, James e Kleos.   
 

INFANTIL até 12 anos 
HOJE LIÇÃO 2 - Facilitadoras: Ana Paula e 
Márcia; Eunice e Dilcimar; Cida e Lígia. Funciona 
no terraço do prédio e no berçário da quitinet do 
andar do meio. Tema: Buscas e Conquistas. O 
mesmo princípio é repetido nos núcleos e em casa 
com os pais. Conheça a proposta. Envolva seu 
filho.  
 

ADOLESCENTES  
Facilitadores: Ana Lídia e Alan. Funciona na 
escolinha do clube ao lado.  Uma parceria com o 
Núcleo de adolescentes, coreografia e outros.  
 

ADULTOS  
Facilitadores: Emeric e Eliane; Wagner e Cláudia. 
Funcionam 2 salas na escolinha e 1 no Salão. 
Assuntos: Praticas da Vida Cristã e Conhecendo 
Deus e sua vontade.   

 

ED – 17 H. (16h55) 
É preciso da sua presença, 
participação e opinião para 
definição do mês de setembro. 
Pense e responda a enquete.  
 

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

VOLUNTÁRIOS  
É muito gostoso e alegre ver os 
envolvimentos durante a semana 
na biblioteca, escola dominical, 
núcleos, visitação, apoios 
emocionais, oração, trabalhos no 
terreno, telefones, correio-e, etc. 
Os envolvidos crescem com a 
experiência de estar perto de Deus 
e gozam do Reino. Parabéns pela 
turma voluntária. Deus é quem 
avança a Sua obra através de nós. 
Ele age ao nosso redor e nos 
convida a andar com Ele.  

 

RELATÓRIO DA ÚLTIMA ED (15.08) e CULTO  
Classes ED – 17h Culto – 18 h 

Adultos (adolescentes e jovens)  37 55 
Crianças e Juniores 19 28 

Totais 56 83 
 

“Quando o líder é inseguro, vê fantasmas onde não tem.” 
 

RESPONSABILIDADES  
Ministérios e atividades: Conforme calendário anual de 2004. 

Escalas e organização dos Cultos e Liturgia – Osmar. 
Identificação pública de visitas: Daison, Eliane e Edna. 

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

Escola Dominical Infantil – Edna  
                                     

RELATÓRIO DO ÚLTIMO NÚCLEO 
 Adultos Visitas Crianças 
1 e 3   -   (Edgard e Daison) 10 3 11 
2   -   (Cláudio) 5 0 2 
4   -   (Osmar e Ademir) 9 2 2 
Adolescentes  -   (Kalebe)  6 0 0 

Totais 30 5 15 
 


