
 
 

NÚCLEOS da SEMANA  
 1 e 3 (Edgard e Daison) Márcia e Tekinho  

Segunda 2 (Cláudio e Ana Lídia)  Ana Lídia  

 4 (Osmar e Ademir)  Lúcia e Chiquinho  

Sábado-17h Adolescentes Ver c/ Kalebe 
 
 
 
 

PLANTÃO 24 horas DE ORAÇÃO 
29 – Hoje Sílvio 3891-8799 

30 Soninha e Edgard 3892-6641 
31 Edgard 3891-8557 
01 Kléos 00xx 44 113 245 5821 
02 James Gilbert  3892-2739 
03 Carminha 3892-5735 
04 Marcy 3891-8497 

 

Ore pelo município de Viçosa, suas mudanças e eleições de 3 de outubro. 
 

Ore também: Terezinha e s/mãe, Chiquinho, D.Antônia, Eva, recém nascida 
Clarissa, Leila, Angélica e Filhos, núcleos e oikós da CPV. 

 
 

 

� ANIVERSARIANTE  
Cláudia Albiol, Sábado dia 7-setembro – 3885-1550  

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 

Aguarde próxima caminhada pela Violeira e Eta II.  
Domingo passado às 9h30, foram 9 homens, 1 senhora e 1 criança.  
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. Agende.   
  
Próximo domingo: Pregação: Emeric – Direção: Eliane  –  Crianças: Jussara.  

 

   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  129    –     29 de agosto de 2004 
 

 

 

Não deixe de ler 
 

 

Conheça os participantes do Núcleo 2 
 

Cláudio, Soninha, Ana Lídia, Lígia, James, Elsie, Edson, Eurenice, Ana Paula, Kléos, 
Lúcia, Júlia, Lucas, André, Vitória, Filipe, Lucas Leão, Mateus, Jonathan, Gustavo e 
Raíssa. – Evangelizar é a nossa missão e começa com oração pelo seu vizinho.   
 

 

Caminho da CPV: Relacionamentos 
                                                                                        (Primeiro com Deus) 

_________________________________________________________________ 
 

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

���� Note e anote  

        

 

  

Manual do núcleo 

Fundamental para o preparo de 
novos líderes. Aborda de maneira 
bastante didática a estrutura e o 
funcionamento dos núcleos, bem 
como as características que devem 
ser cultivadas.  
 

Nossa biblioteca tem.

 

 

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

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



DOMINGOS DE MANHÃ 
 

O que eu posso fazer? 
 

14- Você pode descansar e 
cuidar da sua família.  
15- Empenhar-se na colheita 
com discipulado pessoal, 
catequizando ou evangelizando 
com visão missionária, como 
deseja o Pai para o seu filho.  
16- Caminhar com o núcleo pela 
Violeira e Eta II.  
  
ORGANIZANDO A CPV  
4 – Líder de núcleo – facilitador ou 
professor? É de vital importância 
escolhermos líderes que sejam 
facilitadores e não professores. Um 
facilitador leva os participantes do 
núcleo a terem experiências na sua 
vida cristã. Um professor leva 
conhecimentos aos membros do 
núcleo. O líder precisa se preparar 
com antecedência e oração para a 
sua reunião de núcleo. Cada parte da 
reunião precisa ser planejada com 
muita oração. A falta de preparo do 
líder gera insegurança. O líder 
facilitador cria um ambiente físico 
favorável a partir do quebra gelo, 
que descontrai o grupo para servir. 
Escolher um presbítero vocacionado, 
passa pela experiência de liderança 
de núcleo. (Releia 1 a 3 – anteriores- 
e ore sempre).  

KLÉOS - Inglaterra 
“Achei muito interessante o 
que li no Ultimato: "Quantos 
sabem que Deus está furioso 
e que Jesus veio não pra nos 
livrar do diabo, mas da ira de 
Deus”? Achei isso muito 
interessante...  
Deus está furiosíssimo e 
com toda a razão. Não fosse 
Jesus, não haveria 
possibilidade de 
relacionamento. E por isso 
ele tem direito de deixar 
morrer gente, nascer 
aleijado... Quem não olhar 
pra Jesus será vítima do 
olhar bravo de Deus e 
poderá até morrer.  
Vamos ver o que o meu 
vizinho tem a dizer... Excluiu 
Jesus? Tá fora... 
Aí, Jesus discutindo com 
Judeus logo após 
multiplicação dos pães: 
"Mas, mestre o que é que a 
gente tem que fazer?" 
"Simplesmente creia 
Naquele que o pai enviou. 
Quem comer desse Pão não 
morrerá". 
Eu creio nisso e caminho 
todos os dias nessa ótica, 
me expondo à Ele em 
oração, aguardando por 
mudanças diárias no meu 
caráter”. Kléos Jr.   
 

COREOGRAFIA 
Para meninos e meninas 
acima de 10 anos. Todos os 
sábados 14h30 na CPV. Falar 
com a Hadassa – 3891-8557.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Líderes (e potenciais) e Auxiliares de núcleos com cônjuges, 
reunião de atualização e avaliação de núcleos no quiosque, 
sábado à tarde dia 18 de setembro às 15h00. Não reinvente a 
roda, participe.  
 

 

E  S  C  A  L  A  S 
 

CULTO - 18 Horas 
Direção Ana Lídia  

Pregação Miss. Wagner  
 

Infantil até 10 anos 
 

Cláudia Albiol  
 

Cafezinho (Mural) 
Hoje – Marina e Filhos    

Próximo domingo, dia 05 – Laurinha e Cristiano   
 
 

MISSÕES 
Próx. Domingo, 5-set  
Traga sua oferta no primeiro 
domingo estendendo a sua visão 
até os confins da terra. Contribua 
e ore por missões.  
Deus se alegra com o 
envolvimento de oração e 
contribuição por missões que 
nasce no seu coração.  
 

DÍZIMOS – Dia 12.   
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, orar e conferir o 
registro.    
 

PARA TODOS  
Dê uma oferta liberal pelo seu 
material da ED. Estude bastante e 
aproveite bem este investimento da 
CPV. O Custo total da CPV neste 
semestre foi de mais de R$ 800,00.  

 

SÓ PARA HOMENS  
Dia 10 de setembro. Fique atento. 
Na casa do Cristiano – 21h - Sexta.  
Homens assumindo a sua 
responsabilidade de sacerdotes 
dentro de casa.  
 

ENQUETE ED  
31  –   70% - 17h00. 
5    –   11% - Voltar 9h30.   
6    –   14% - 17h00 com alterações.  
2    –     5% - 9h30 com alterações.  
44  –   100%.  
 

WILIAM - VICE  
Wiliam falará no próximo domingo 
no culto da Assembléia de Deus na  
R. Conceição sobre as eleições 
municipais de 3 de outubro.  
 

INFANTIL  
HOJE LIÇÃO 3 - Facilitadoras: Ana 
Paula e Márcia; Eunice e 
Dilcimar; Cida e Lígia.  
Papai e Mamãe: Estimule seu filho 
a trazer a Bíblia para a igreja. 
Ele tem mostrado grande 
entusiasmo em usá-la. 

 

RELATÓRIO DA ÚLTIMA ED (22.08) e CULTO  
Classes ED – 17h Culto – 18 h 

Adultos (adolescentes e jovens)  38 58 
Crianças e Juniores 20 23 

Totais 58 81 
 

------“Ninguém busca a Deus por sua própria iniciativa.”----- 
                                     

RELATÓRIO DO ÚLTIMO NÚCLEO 
 Adultos Visitas Crianças 
1 e 3   -   (Edgard e Daison) 9 0 8 
2   -   (Cláudio e Ana Lídia) 3 0 3 
4   -   (Osmar e Ademir) 8 4 1 
Adolescentes  -   (Kalebe)  7 0 0 

Totais 27 4 12 
 


