
 

NÚCLEOS da SEMANA  
 1 (Edgard) Solange e Baêta 

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

 3 (Daison) Roselí e Lúcio  

 4 (Osmar e Ademir)  Cida e Ademir  

Sábado-17h Adolescentes Ver c/Kalebe 
 
 

QUEM ESTÁ ORANDO NESTA SEMANA?  
03 – Hoje Carminha 3892-5735 
04 – Seg Marcy 3891-8497 
05 – Ter Eliane 3891-8799 
06 – Qua Márcia 3891-8581 
07 – Qui Angélica 3891-2311 
08 - Sex Emeric 3891-8497 
09 – Sab Almir Colpani 3891-6727 

 

Ore para Deus nos mandar um pastor no tempo Dele.  
Já temos algumas indicações de amigos da CPV.   

 

Ore pelas seguintes famílias nesta semana:  
1. Galvin e Dilcimar  
2. Wagner e Cláudia. 
3. Chiquinho e Lúcia. 
4. Sílvio e Eliane. 

5. Tekinho e Márcia.  
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Gabriel (Chiquinho e Lúcia) – Quarta, 6 – 3891-7915 
Emeric Vasváry – Sexta, 8 – 891-8497    
Neuza Gonçalves – Sexta, 8 – 3891-8741  

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
22/out – sexta - Luar de oração no quiosque.  23/out – no CEM, 
culto pelo 21º aniversário, sábado 19h30.  
6/nov – sábado - Tarde de casais, filme e discussão.    
 

Escala culto próximo domingo: Pregação: Pb. Geraldo Márcio – 
Direção:Edgard/Edna – Infantil: Wagner/Priscila – Maternal:Fátima/Roberto. 

 

   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 (Experimental)        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  134    –     03 de outubro de 2004 
 

 

 

             Festa da Criança 2004 – no Quiosque  
 

 

Servir com alegria e simpatia  
 

Você já achou sua equipe neste programa que envolve toda a CPV?  
A participação de todos nós será antes, durante e depois da festa.  
É uma alegria geral com oportunidades de relacionamentos.  
 

 

 

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  

    Dia 17 de outubro - domingo  

 

  

4ª Festa da Criança 

A partir das 9 horas da         
manhã de domingo, no 

quiosque. 

 

 

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

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 

 



Luto pela morte do Savinho 
Sávio, 44 anos, casado com a irmã da 
Dilcimar, Míriam. Deixou um filho pequeno. 
Foi enterrado quinta dia 30. Enfarto 
cardíaco. Orar pelo consolo do Pai.  
 

Sem sombra de variação 
 

Deus é assim. Se a sua motivação 
espiritual ou compromisso for 
apenas com a igreja ou com os 
homens, vai existir tanta variação 
comportamental e indecisão, que 
não vale a pena. Deus te convida 
para uma intimidade relacional com 
Ele e quer alterar o seu caráter para 
o Dele, usando a igreja e amigos. 
Ele pede a priorização absoluta a Ele 
sobre todas as suas ações, trabalho, 
envolvimento e decisão.  
“O que eu creio a respeito de Deus, 
determina o que eu faço e como eu 
vivo”.  
 

Multiplicando o núcleo 1 
 

Hoje estamos separando o núcleo 1 
e formando o núcleo 3. Vamos 
celebrar e orar muito pelos núcleos 
seus participantes e líderes.  
 

Organizando em igreja 
 

9 – Opção consciente – Manifeste 
seu apoio formal. Se você ainda não 
foi batizado numa igreja evangélica, 
esta é a hora de você pensar em 
assumir um compromisso público 
com Jesus, marcando esta opção na 
carta. Haverá uma classe especial 
de preparo para o batismo. Apanhe 
com os diáconos, preencha e 
devolva o mais rápido possível.   
Releia 1 a 8 (anteriores) e ore sempre.  

Nova empresa na CPV 
 

O Kalebe está esperando 
um financiamento do 
BNDES para abrir a 
Clini-Car Pneus.  Será 
na Av. P.H.Rolfs, esquina 
c/ Feijó Bhering.  
Haverá alinhamentos e 
outros serviços. Para isto, 
ele pede as orações dos 
irmãos.   
 

Desperta Débora 
 

Desperta, desperta, 
desperta Débora. Jz 5.12  
São adoções para oração 
de crianças com ou sem 
pais na CPV. Adultos e 
mulheres orando 
permanentemente por 
filhos adotivos. Procure a 
Soninha e adote um filho. 
“O que você faz, revela o 
que você crê, 
independente do que 
você fala”.  
  
 
2ª Caminhada da CPV 

 

Domingo passado saindo 
da CPV, passando pela 
ESUV, ETA2, Lanchonete 
e quiosque, caminhamos 
em 25 pessoas, das 9h30 
às 11h30 da manhã. Uma 
integração agradável 
entre crianças de 1 a 73 
anos.   

 
 

 

ESCALA DE HOJE  
 

CULTO – 18h30 
Direção Wagner e Affonso (Missões)   
Pregação Miss. Emeric Vasváry   

 

Infantil até 10 anos 
 

Edna 
 

Cafezinho (Mural) 
Hoje – Cida e Ademir  

Próximo domingo, dia 10 Out – Eliane e Sílvio   
 
 

Família do Chiquinho 
 
Lúcia e Gabriel. Moram na Rua  
Joaquim Lopes de Castro, 707 no 
Bairro Nova Era (perto do HSJB).  
Eles são estudantes. Ele entende de 
motocicleta e ela é manicure e 
cabeleireira. O Gabriel é um garoto 
empolgado com a Bíblia. Tel 3891-
7915. Converse e edifique com eles. 
 
 
Almoço da turma de coreografia 
 
Sábado dia 25 tiveram um almoço 
especial, toda a equipe e participantes 
da coreografia. Foi um momento 
agradável de compartilhamentos.  
  

Do Kléos, em Leeds 
 
“Mais bênçãos: 1. Começarei dar 
aulas pros estudantes da eng. civil;  
2. Minha casa com 17 ingleses 
reunidos pensando e orando em como 
alcançar estudantes... se não falo 
inglês bem, pelo menos cedo espaço, 
gastando meu gas e até os meus 
refrigerantes... tá explicado porque 
um apto tão grande pra nós três”. 

HOJE é dia de Missões 
 
Mais do que um privilégio. É uma 
bênção de Deus aos corações de 
toda a CPV, sentir missões.  
No nosso meio temos 2 famílias de 
missionários prontas para saírem 
ao campo assim que Deus mandar 
Emeric/Marcy e Lúcio/Roseli.  
Provoque um lanche juntos e 
converse com eles sobre o convite 
de Deus para sair do Brasil. 
Edifique sua vida com a 
experiência deles. HOJE Contribua 
com o coração, ofertando para 
missões. Ore sempre pelo Kléos/ 
Lúcia, Cácio/ Elisângela, 
James/Elsie, Tinôco/Elíbia. 
Próximo domingo: Dízimos. 
Acostume pegar seu envelope e 
preparar antes com oração.  
 

PERGUNTA-RESPOSTA 
 

Resposta 1 da semana passada: 
Judá – (Gn 49.12) 
2 – Quem mais viveu do tempo de 
Abraão pra frente e quantos anos 
viveu?  
(Resposta no próximo boletim).  

 
 

RELATÓRIO DA ÚLTIMA ED (26.09) e CULTO  
Classes ED – 17h Culto – 18h30 

Adultos (adolescentes e jovens)  47 69 
Crianças e Juniores 25 28 

Totais 72 97 
 
 

 

RELATÓRIO DO ÚLTIMO NÚCLEO 
 Adultos Visitas Crianças 
1 e 3   -   (Edgard e Daison) 15 6 13 
2   -   (Cláudio e Ana Lídia) 8 0 2 
4   -   (Osmar e Ademir) 10 3 2 
Adolescentes  -   (Kalebe)  7 0 0 

Totais 40 9 17 
 


