
 

NÚCLEOS da SEMANA  
 1 e 3 (Edgard e Daison) Tia Maria e Daison 

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

 4 (Osmar e Ademir)  Osmar e Terezinha  

Sábado-17h Adolescentes Ver c/ Kalebe 
 

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

QUEM ESTÁ ORANDO NESTA SEMANA?  
19 – Hoje Camila 3891-8568 
20 – Seg Elisângela (31) 3488-1118 
21 – Ter Edson 3891-4250 
22 – Qua Lígia 3891-8568 
23 – Qui Dilcimar 3891-2563 
24 – Sex Tekinho 3891-8581 
25 – Sab Galvin 9629-6922 

 

Passaram por internação: Adão Gonçalves e o Alberto, novo filho da Leila. 
Continue orando por Viçosa, suas mudanças e eleições de 3 de outubro.  

 

Ore pelas seguintes famílias nesta semana:  
1. Angélica, Julio e Flávia Márcia. 

2. Eurenice e Raíssa. 
3. Eunice, Ester e filhas. 

4. Leila e Beto. 
5. Ana Lídia, seu pai Antônio e irmão Toninho. 

 
 
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Ubiracy Souza Lima, Quinta dia 23 – 3892-3752 
Luiz Antônio (genro Neuza-Tatão), Sexta dia 24 – 3892-9697  

 

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

Escala culto próximo domingo: Pregação: Pb. Geraldo Márcio – 
Direção:Osmar/Terezinha – Crianças:Jussara – Maternal:Stanley/Cintia. 

 

   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  132    –     19 de setembro de 2004 
 

 

 

Não deixe de ler 
 

 

Conheça os participantes do Núcleo 1  
 

Tia Maria, Daison, Beatriz, Almir, Márcia, Tekinho, Solange, Baêta, Angélica, Eva, 
Jussara, Wiliam, Dilcimar, Galvin, Eva, Ricardo, Tatiana, Ricardo, Marcy, Emeric, 
Priscila, Otto, Thaís, Túlio Alves, Túlio Mello, Núbia, Lucas, Isabela, Filipe, Jorge, 
Daniela, Carla, João Carlos, Naiara, Amanda, Daniel, Carol, Edna, Edgard.  

 

 

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

_________________________________________________________________ 
 

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

����    N o t e    e    a n o t e  

    Última revista – Está na Rede  

 

  

Você pode receber direto 
na sua casa por 1 ou mais 
anos, fazendo uma 
assinatura da revista 
Ultimato. Ela vai te ajudar 
a crescer na fé.  

 

 

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

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



ORGANIZANDO A CPV 
7 – Líder – O que deveríamos 
procurar num líder? Comece com o 
coração. No coração está a 
intimidade, o saber entender e 
conhecer a voz de Deus. Também a 
santidade, integridade, gratidão e 
humildade. Vamos votar em secreto 
na assembléia de organização, 
escolhendo 4 presbíteros e 4 
diáconos da CPV (somente membros 
batizados e professos fazem parte 
da assembléia geral) Apanhe com 
os diáconos, preencha e 
devolva ao Edgard a carta 
compromisso/transferência.  
Releia 1 a 6 (anteriores) e ore sempre.  
 

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

PRIMEIROS MISSIONÁRIOS  
No boletim 130 foi publicado a história 
do metodismo em Viçosa e UFV. Estão 
conosco dois missionários fazedores de 
tendas, que organizaram a primeira 
escola dominical em 1957. Hoje eles 
estão aposentados, envolvidos, abertos 
e dispostos ao relacionamento na CPV. 
Converse com o Osmar e Daison, e 
aprenda mais sobre a história 
missionária de Viçosa, que envolve o 
pregador de hoje, o Rev Elben.  

7 REALIDADES SOBRE  
O RELACIONAMENTO 

COM DEUS 
1 – Deus está agindo 
constantemente ao meu 
redor.  
2 – Deus busca um 
contínuo relacionamento 
de amor comigo que seja 
real e pessoal.  
3 – Deus convida a 
envolver-me com Ele em 
sua obra.  
4 – Deus fala pelo 
Espírito Santo, através da 
Bíblia, usando a oração, 
as circunstâncias e a 
igreja com o fim de 
revelar a si mesmo, seus 
propósitos e modo de 
agir no meu meio.  
5 – O convite que Deus 
me faz, leva-me a uma 
crise que exige fé e ação.  
6 – Devo fazer ajustes 
profundos na minha vida 
para juntar-me a Deus 
naquilo que Ele está 
fazendo.  
7 – Posso conhecer a 
Deus pela experiência à 
medida que obedeço a 
Ele e Ele realiza a sua 
vontade em mim.  

 

ESCALA DE HOJE  
 

CULTO – 18h30 
Direção Cláudio e Soninha (Alimentos)  
Pregação Reve  

 

Infantil até 10 anos 
 

Dilcimar e Priscila 
 

Cafezinho (Mural) 
Hoje – Angélica  

Próximo domingo, dia 26 – Lígia e Jorge  
 
 

CAMINHADA DOMINGO  
Vai acontecer a 2ª caminhada 
das famílias da CPV. Todos são 
convidados. Saída da CPV às 
8h30, no próximo domingo 
dia 26. Levar boné contra o sol 
e cantil com água.  
 

CRIANÇAS 
4ª FESTA. Em 17-outubro, Domingo, 
no quiosque às 9 horas. Você pode 
colocar o seu nome na comissão que 
deseja trabalhar, fazendo sua opção 
no balão fixado na parede da frente.    
 

ED – ADULTOS, 17h00 
São 3 classes com 2 cursos:  
 

*Práticas da Vida Cristã – 16 
aulas com o Emeric, no salão.  
*Conhecendo Deus – 13 
aulas em 2 turmas com o 
Wagner e Cláudia.  
São experiências riquíssimas 
compartilhadas com a turma e 
vividas durante a semana. São 
50’ de aula, iniciando 17h00.  
 

NÚCLEO E CULTO 
Tudo acontece no núcleo: 
Oração, intercessão, confissão, 
prestação de contas, louvor, 
edificação, evangelização, 
discipulado. Comemoração de 
aniversários, etc.  
No culto, a alegria em celebrar 
as experiências vividas durante 
a semana. Participe do Núcleo e 
do Culto. É a CPV em 2 asas.   

ALIMENTOS Hoje – 3º 
Uma oportunidade de servir 
ao próximo. Reconsagre sua 
vida nesta doação.    

1ºs DOMINGOS 
Uma oportunidade de 
envolvimento em missões.    
 

2ºs DOMINGOS 
Dízimo para sustento da 
CPV. Um compromisso do 
verdadeiro discípulo.  
 

TESTEMUNHO  
“Gosto muito do núcleo e de 
tudo que surge nele. Depois 
do culto já estou esperando 
pelo núcleo para falar dos 
meus sentimentos e do que 
consegui entender. Fui nos 
homens de palavra na sexta, 
na Mata do Paraíso no 
sábado, caminhei pela 
manhã com a família, fui na 
ED-17h e no culto domingo, 
lanchei com um amigo em 
casa, na segunda falei muito 
no núcleo e entrei no quarto 
de escuta durante a semana 
toda. Foram momentos 
lindos de crescimento  
espiritual que de outra forma 
eu não teria. Sinto como 
cada um pode contribuir com 
sua parte no Corpo, 
priorizando e sendo fiel ao 
Senhor da seara”. (ouvido).   

 

RELATÓRIO DA ÚLTIMA ED (12.09) e CULTO  
Classes ED – 17h Culto – 18h30 

Adultos (adolescentes e jovens)  42 73 
Crianças e Juniores 21 26 

Totais 63 99 
 


