
 

NÚCLEOS da SEMANA  
 1 e 3 (Edgard e Daison) Angélica 

Segunda 2 (Cláudio e Ana Lídia)  Ana Lídia  

 4 (Osmar e Ademir)  Marina  

Domingo-9h30 Adolescentes Lote - Quiosque 
 
 

QUEM ESTÁ ORANDO NESTA SEMANA?  
26 – Hoje Neuza 3891-8741 
27 – Seg Beatriz 3892-3094 
28 – Ter Lúcia César 00xx 44 113 245 5821 
29 – Qua Sílvio 3891-8799 
30 – Qui  Soninha - Edgard 3892-6641 - 8557 
01 – Sex Kléos 00xx 44 113 245 5821 
02 – Sáb James 3892-2739 

 

Ore pelas eleições municipais no próximo domingo dia 3 de outubro e pela 
nova empresa do Kalebe: Clini-Car Pneus (PH Rolfs c/Feijó Bhering).  

 

Ore pelas seguintes famílias nesta semana:  
1. Sérgio e Marília. 
2. Priscila e Amanda. 

3. Fernando Baêta e Solange. 
4. Ademir e Cida. 

5. Ricardo Batista e Tatiana.  
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Affonso Zuin – Sexta passada, 24 – 3891-2672 
Aurélio – Léo do CEM – Quarta 29  

Iraci Coelho – Quinta 30 – 3891-8280  
Pr. Jony Almeida – Quinta 30 – 3891-5511  

 

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

Escala culto próximo domingo: Pregação: Miss. Emeric – 
Direção:Osmar/Terezinha – Crianças: Edna – Maternal:Affonso/Débora. 

 

   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 nas casas 

para Edficação, Evangelismo e Discipulado, 

 através de relacionamentos” 
 

Número  133    –     26 de setembro de 2004 
 

 

 

             Não deixe de ler 
 

 

Agende o próximo evento geral da CPV  
 

Precisamos de voluntários que assumam e liderem alguma atividade. Outros que 
auxiliem e estejam disponíveis. Outros que envolvam antes na organização e 
preparo prévio de todo o material. Outros como artistas. Outros com oração. 
Outros para convites. Outros com evangelismo pessoal e visitação. Tem trabalho 
para todos. Escreva seu nome como voluntário nos balões fixados na parede da 
frente e envolva-se na quarta festa da criança no lote da CPV dia 17 de outubro.  
 

 

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  

    Livro em promoção na Ultimato  

 

  

R$ 25,00 

A sabedoria mental e 
espiritual de que o cristão 
precisa para ver filmes.  

 

 

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

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



Multiplicando o núcleo 1 
Estaremos em festa no próximo 
domingo para a multiplicação do 
núcleo 1, formando o núcleo 3 com 
os moradores do centro da cidade. 
Este novo núcleo será liderado pelo 
Daison, que tem participado 
ativamente desde o início do ano.  
Inicialmente estamos promovendo 
uma divisão geográfica. Mas não 
está limitado apenas naquela região. 
Vamos orar para que cada núcleo 
assuma o seu papel de evangelista 
e se multiplique novamente, com 
novos amigos em discipulamento 
pessoal. É uma festa que agrada a 
Deus. Vamos celebrar.  
 
 

Oganizando a CPV 
8 – Carta compromisso – Seria bom 
que todo participante da CPV 
assinasse sua carta de intenção pela 
organização da CPV em igreja.  
Manifeste seu apoio formal.  
Se você ainda não foi batizado, esta 
é a hora de você pensar em assumir 
um compromisso público com Jesus, 
marcando esta opção na carta, para 
poder entrar numa classe especial 
de batismo. Apanhe com os 
diáconos, preencha e devolva o 
mais rápido possível.   
Releia 1 a 7 (anteriores) e ore sempre.  

Desperta Débora 
Desperta, desperta, 
desperta Débora. Jz 5.12  
Ela enxergou e a 
palmeira levou o nome 
de Débora. Ela orava e 
ensinava o povo a viver. 
Você sabe viver, perdoar, 
amar e limpar a lixeira?  
O ministério de oração da 
CPV, tem a sua força no 
momento da exaltação 
dos núcleos. Temos 
ainda a intercessão nas 
quartas feiras com salão 
aberto, a escala do 
plantão diário de oração 
e jejum e também as 
adoções de filhos, que 
são os adultos ou 
mulheres adotando uma 
criança como sua mãe, 
orando pela orientação e 
direção de Deus na vida 
dela, como Débora fazia 
com o povo de Israel.  
 

Avaliação de Núcleos 
Uma tarde de seminário e 
avaliação de núcleos na 
sede da Funarbe, próximo 
sábado dia 02-outubro,   
das 14h30 às 17h00. 
Confirme sua presença. 
  
 

 
 
 

ESCALA DE HOJE  
 

CULTO – 18h30 
Direção Wagner e Affonso   

Pregação Miss. Cácio Silva   
 

Infantil até 10 anos 
 

Edna 
 

Cafezinho (Mural) 
Hoje – Lígia e Jorge  

Próximo domingo, dia 03 Out – Cida e Ademir   
 

 

Família do Stanley, 
Cínthia, Pedro e Diná. Moram no 
seu próprio apto. Rua Tiradentes, 
231/103. - Tel. 3891-0398.  
Edifique com esta família. 
 

Elisângela e Cácio  
É muito bom estar com este 
querido casal na CPV. O Cácio 
está dando aulas no CEM. No 
próximo ano eles irão para o 
campo missionário na Amazônia. 
Hoje eles estão compartilhando 
conosco as suas Bênçãos. Visite a 
página www.caciosilva.com.br 
 

Convidando Crianças 
4ª FESTA da CPV. No 3º 
domingo, dia 17 de outubro, no 
quiosque às 9 horas. Entre numa  
comissão e comece a trabalhar  
 

Pecado e Doença 
Pecado é como uma doença que 
cresce secretamente dentro da 
gente e nos leva para a morte 
sem cura (inferno). O tratamento 
desta doença é buscar a 
intimidade num relacionamento 
pessoal com Deus. Ainda não 
existe relacionamento completo 
com Deus, fora da igreja. Hoje 
podemos ouvir Deus falar e dirigir 
tudo o que fizermos com Ele, agir 
onde Ele está agindo e não 
apenas pedir a Sua Bênção para o 
que nós queremos e desejamos 
fazer.  

Núcleo e sua vida 
O núcleo pode ser muito 
envolvente e includente, 
mas depende de você e da 
sua criatividade.  
Ore pelos seus amigos do 
núcleo e participe com 
alegria dos 4 Es: Encontro 
(Quebra-gelo); Exaltação 
(Oração e adoração); 
Edificação (Estudo) e 
Evangelização (Orando 
pelo seus oikós), sendo 
um servo  sob os 4 Ss: 
Submisso ao Superior e 
Servo do Subordinado. 
 

Cultos - Outubro 
1º Dom-(próximo)–
Ofertas para Missões. 
Prepare orando.  (Emeric) 
2º Domingo – Contribuindo 
para o sustento da CPV com 
dízimos. (Pb. Geraldo Márcio) 
3ºDomingo – Doando 
alimentos não perecíveis. 
(Pb. Osmar)  
4ºDomingo – Santa Ceia. 
(Pr. Jony)  
5ºDomingo – Dia oficial da 
Reforma Protestante do 
século XVI. (Pr. Alcir, CEM) 
 

?? - Qual filho  
de Jacó é citado na Bíblia 
como tendo dentes 
brancos como leite? 
(Resposta no próximo boletim).  

 

RELATÓRIO DA ÚLTIMA ED (19.09) e CULTO  
Classes ED – 17h Culto – 18h30 

Adultos (adolescentes e jovens)  43 71 
Crianças e Juniores 23 25 

Totais 66 96 
 


