
 

NÚCLEOS da SEMANA  
 1 e 3 (Edgard e Daison) Tatiana e Ricardo 

Segunda 2 (Cláudio e Ana Lídia)  Lígia e Jorge  

 4 (Osmar e Ademir)  Adão e Carminha  

Sábado-17h Adolescentes Ver c/ Kalebe 
 

Quartas – 19h40 – Salão aberto para oração e intercessão. 
 

QUEM ESTÁ ORANDO NESTA SEMANA?  
12 - Hoje Jussara 3891-4250 
13 – Seg Edna ... 3891-8557 
14 – Ter Edna 3891-8557 
15 – Qua Lydia 3892-3752 
16 – Qui Ubiracy 3892-3752 
17 – Sex Baêta 3891-2316 
18 – Sáb Wiliam 3891-4250 

 

Se você quiser aumentar a lista do plantão, fale com Edgard. Continue 
orando por Viçosa, suas mudanças e eleições de 3 de outubro. 

 

Ore pelas seguintes famílias nesta semana:  
1. Kleos e Lúcia. 

2. Adão e Carminha. 
3. Cláudio e Soninha. 
4. James e Elsie. 

5. Wiliam e Jussara. 
 
 
 

� ANIVERSARIANTES  
Andrei Morais Borém, Sexta dia 17 – 3892-6466 
Stanley O. Silva, Sábado dia 18 – 9208-0626  

 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
17/out – Domingo, 9 horas - 4ª festa da criança no quiosque. 
Turma Geração Integrada. 
22/out – Luar de oração; 6/nov – Tarde de casais.    
 
 

Escala culto próximo domingo: Pregação: Rev. Elben – 
Direção:Soninha/Cláudio – Crianças:Dilcimar/Priscila  – Maternal:Cláudia/Wagner. 
 

   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 (Em experiência)        Cultos–18h30 
 

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  131    –     12 de setembro de 2004 
 

 

 

Não deixe de ler 
 

 

Conheça os participantes do Núcleo Adolescentes 
 

Kalebe, Wagner, Luis Márcio, Elaine, Sara, Daniel, Leonídio, Leonício, Letícia, Diná, 
Hugo, Mateus, Gustavo, Jonathan, Vinicius.   
 

 

Caminho da CPV: Relacionamentos 
                                                                                        (Primeiro com Deus, porque é Ele quem toma a iniciativa) 

_________________________________________________________________ 
 

Mensagem - culto 18h30 – Aprofunde no seu núcleo  
Título:______________________________________________ 
Texto:______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

���� Note e anote  

    Pais e Mães Epirituais  

 

  

Explica de forma brilhante 
o que significa ser um 
mentor no Corpo de 
Cristo. Este é um livro 
prático que trata do 
retorno à verdade bíblica 
da paternidade espiritual.  

 

 

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

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



ORGANIZANDO A CPV 
6 – Assembléia – Os membros 
batizados e professos elegerão os 
presbíteros e os diáconos da nova 
igreja, a cada 5 anos. O PZMN 
nomeará uma comissão que dirigirá 
todos os momentos da organização 
em igreja, instalando seus oficiais 
eleitos no culto de celebração.  
Uma escolha vinda do coração de 
Deus fará diferença no crescimento 
harmonioso da igreja.  
Releia 1 a 5 (anteriores) e ore sempre.  
 

TREINANDO LÍDERES 
Líderes, potenciais líderes, auxiliares e 
cônjuges. Uma tarde de seminário e 
avaliação de núcleos da CPV na sede 
da Funarbe, sábado dia 25 de 
setembro das 14h30 às 17h00.  
 

HOMENS  
Homens da CPV na noite de sexta 
discutiram e oraram pela ênfase de 
2004 no discipulado dos filhos e 
amigos.  
 

BIBLIOTECA INFORMATIZADA 
Todos os livros estão classificados 
de acordo com técnicas modernas.  
Pode ser pesquisado direto no 
computador, inclusive via interNet 
na pagina da CPV qualquer título 
disponível.  
A equipe de voluntários da 
biblioteca está de parabéns pelo 
trabalho. “Bênçãos do Pai”.  

VALOR DO NÚCLEO 
“Buscarei o convívio dos 
pequenos grupos, 
priorizarei fazer minhas 
refeições com os amigos 
mais queridos. Meu 
refúgio será ao lado de 
pessoas simples, pois 
quero aprender a 
valorizar os momentos 
despretensiosos da vida. 
Lerei mais poesia para 
entender a alma humana, 
mais romances para 
continuar sonhando e 
muita boa música para 
tornar a vida mais bonita. 
Desejo meditar outras 
vezes diante do pôr-do-
sol para, em silêncio, 
agradecer a Deus por sua 
fidelidade. Quero voltar a 
orar no secreto do meu 
quarto e a ler as 
Escrituras como uma 
carta de amor de meu 
Pai”. Ricardo Gondim, é 
pastor e mora em São Paulo – 
Ultimato 289/41.  
 

IMPRIMIR LASER 
A serviço da igreja, use a 
impressora laser 
instalada no computador 
na biblioteca.  

 

ESCALA DE HOJE  
 

CULTO – 18h30 
Direção Stanley e Cíntia (Dízimos)  
Pregação Pb. Daison  

 

Infantil até 10 anos 
 

Edna e Soninha 
 

Cafezinho (Mural) 
Hoje – Angélica (Márcia)     

Próximo domingo, dia 19 – Ana Lídia  
 
 

INFANTIL 
HOJE LIÇÃO 5 – No terraço – 
17 horas. Facilitadoras: 
Ana Paula e Márcia; Eunice e 
Dilcimar; Cida e Lígia.  
Culto – Edna e Soninha.  
Papai e Mamãe: Estimule seu 
filho a trazer a Bíblia para a 
igreja. Ele tem mostrado 
grande entusiasmo em usá-la. 
 

MORDOMIA 
É administrar todos os 
recursos, tempo e dons com 
habilidade e competência 
junto com Deus. O dinheiro 
faz parte da sua vivência e 
precisa ser controlado por um 
bom mordomo do Senhor. 
Para bem administrar você 
deve mostrar desrespeito com 
o dinheiro, profaná-lo, 
colocando-o debaixo dos seus 
pés. Exerça o controle do seu 
dinheiro, doando-o, e 
aprendendo a administrá-lo 
em todos os sentidos.  
 

JUNTA PANELA 
Domingo passado no quiosque 
juntaram os núcleos 1 e 2 e na 
casa do Osmar o núcleo 4. 
Ontem na Mata do Paraíso 
juntaram todos os Núcleos.  
 

CULTO – 18h30 
Escola Dominical – 17h00 

DÍZIMOS Hoje – 2º 
Doando com alegria e 
gratidão a gente aprende 
a administrar e dominar 
esta área e ainda sobra 
para doar mais. Participe 
desta obra do coração de 
Deus e experimente.  
Acostume a pegar seu 
envelope no escaninho, levar 
pra casa, orar antes e conferir 
o registro dos diáconos.  
 

1ºs DOMINGOS 
Oferta missionária. 
Oportunidade de 
envolvimento e oração.    
 

3ºs DOMINGOS 
Doação de alimentos para a 
cesta diaconal. Oportunidade 
de ajudar.  
 

TESTEMUNHO  
No próximo domingo 
ouviremos um relato sobre a  
luta do portador de 
necessidade especial.  
 

CÂNCER PRÓSTATA 
Pr Francisco Leonardo, 76 
anos, vindo dar aulas no CEM, 
foi constatado câncer e ficou 
em tratamento em S.Paulo. 
Pede orações.   
 

2ª CAMINHADA VIOLEIRA  
Domingo,26 saindo CPV 8h30.  

 
RELATÓRIO DA ÚLTIMA ED (05.09) e CULTO  

Classes ED – 17h Culto – 18h30 
Adultos (adolescentes e jovens)  39 56 
Crianças e Juniores 16 19 

Totais 55 75 
 
 


