
 

NÚCLEOS da SEMANA  
 1 (Edgard/Edna e Almir/Beatriz) Edna/Edgard 

Segunda 2 (Cláudio/Soninha e Ana Lídia)  Lígia/Jorge Dergam  

 3 (Daison/Tia Maria e Affonso/Débora) Marcy/Emeric 

 4 (Osmar/Terezinha e Ademir/Cida)  Eunice e Renata  

Sábado-17h Adolescentes Ver c/Kalebe 
 

QUEM ESTÁ ORANDO NESTA SEMANA?  
18-Amanhã Wiliam 3891-4250 

19-Ter Camila 3891-8568 
20-Qua Elisângela (31) 3488-1118 
21-Qui Edson 3891-4250 
22-Sex Lígia 3891-8568 
23-Sáb Dilcimar 3891-2563 
24-Dom Tekinho 3891-8581 

 

Estamos recebendo a família do 
Pr. Rodrigo da 3ª IPI de Curitiba. 

Ele e a esposa Mônica são formados 
pelo SBM de BH e tem uma filha, 

Vitória. Ele faz mestrado em Missões 
Urbanas na FTSA.  

Ore pelas seguintes famílias:  
1. Affonso e Débora.  
2. Marina e Léo. 

3. Ana Paula e Luiz. 
4. Cida Leite e filhos. 
5. Tatão e Neuza. 

 

� ANIVERSARIANTES 
(Comemore no seu núcleo) 

Edna de Moraes Alves – Segunda, 18 – 3891-8557 
Luanda Roblêdo Costa – Quinta, 21 – 9937-8058 

Natanael dos Santos Agusto – Sexta, 22 – 3885-1644 
Pedro (Stanley e Cíntia) – Sexta, 22 – 9208-0626 
James Bruce Gilbert – Sábado, 23 – 3892-2739 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
31/out – Dia da Reforma Protestante. 12/nov – Reunião do PZMN 
na IPV. 20/nov – Assembléia da CPV de planejamento para 2005. 
27/nov – Formatura do CEM.    
 

Escala culto próximo domingo:  Pregação: Pr Alcir (CEM)    
Direção: Ana Lídia – Infantil: Tia Edna – Maternal:Ana Paula. 

 

   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  136    –     17 de outubro de 2004 
 

 

 

             Dia 6 de novembro: Uma tarde de casais pensando na família.  
 

 

Conheça os participantes do Núcleo 3 
 

1.Daison, 2.Tia Maria, 3.Affonso, 4.Débora, 5.Angélica, 6.Lúcio, 7.Roselí, 8.Hilário, 
9.Ana Paula, 10.Emeric, 11.Marcy.  
1.Estevão, 2.Anne, 3.Amanda, 4.Lucas, 5.Rafael.   
 

 

 

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  

Leia o Livro do Catito    Livro da Ed. Ultimato – R$ 17,40  

 

  

Carlos "Catito" Grzybowski 
 
 

O ciclo vital da família e suas 
implicações para as diferentes fases 
do casamento e da família. Relato de 
casos reais e exercícios para o casal 
fazer no final de cada capítulo.   

 

 

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

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



Próxima Sexta Feira de Luar 
Participe desta noite agradável de 
intercessão, libertação e entrega a 
Deus de todas as suas preocupações e 
dificuldades. Aproveite este tempo 
juntos no quiosque com a família. 
Compartilhe seus pedidos. A partir das 
20h30. Uma vigília para enriquecer 
sua intimidade com Deus e com os 
irmãos. Próxima Sexta dia 22, 20h30 no 
Quiosque.   
 

Casais e outros interessados em 
família dia 6-nov- Sábado-14h  
Sozinho ou com o cônjuge você está 
convidado para participar de uma tarde 
de casais. Sábado dia 6 de novembro 
às 14 horas, no auditório da Funarbe. 
Vamos assistir um filme e discuti-lo 
com a ajuda do Psicólogo que atende 
na CPV, Wladimir Brito.  
 

Círculo dos ajustes e da 
Obediência - aprendendo 
ter experiências com Deus exige em 
cada ação ou decisão, uma coragem 
para fazer ajustes na vida. Em cada ato 
no dia a dia, Deus age ao nosso redor e 
busca um relacionamento pessoal com 
Ele. Ele nos convida para um 
envolvimento com Ele na obra que Ele 
quer fazer e fala por meio do Espírito 
Santo, através da Bíblia, Oração, 
circunstâncias e a própria igreja. 
Quando aceitamos este convite de 
amor, somos levados a uma crise de fé 
que exige ação e ajustes profundos e 
assim conhecemos e experimentamos a 
obediência a Deus nas pequenas coisas 
e o círculo dos ajustes começa de novo. 
Este é o assunto do curso de 
Experiências com Deus de 2 classes da 
ED. Este curso será repetido no 
próximo semestre.  

Das classes da ED 
sobre Experiências 

com Deus 
 

Os planos de Deus para a 
sua vida incluem a igreja, 
porque não existe 
comunhão completa com 
Deus fora da Igreja. Os 
planos de Deus para a sua 
vida incluem o seu cônjuge, 
filhos, trabalho, programas, 
viagens, amizades e lazer. 
O método nunca é a chave 
para realizar os planos de 
Deus em sua vida. A chave 
é o relacionamento com 
uma pessoa (Jesus). Este 
relacionamento o leva ao 
corpo de Cristo (Igreja), à 
unanimidade, à simpatia, 
ao crescimento dado pelo 
Espírito. Deus nunca deixa 
a pessoa sem orientação. A 
igreja sem relacionamento 
pessoal com Jesus, é 
adultério espiritual.  
 

Carta de Transferência  
 

Pegue no mural, 
preencha, assine e 
entregue ao Edgard. 
Manifeste o seu desejo 
pessoal pela organização 
em igreja, hoje.  

 

Próximo Sábado  
 

Somos convidados para 
participar na sala ásia, do 
culto de gratidão pelo 21º 
aniversário do CEM. Sábado 
19h30, 23 outubro. Pregará 
o ex-aluno Sidney Sanches, 
Diretor da FATI-BH.   

 

 

ESCALA DE HOJE  
 

CULTO – 18h30 
Direção Emeric (Cestas Alimentos)  

Pregação Pr. Rodrigo Lima (Curitiba)   
 

Infantil até 10 anos 
 

Crianças não subirão      -  Maternal: Sara e Diná 
 

Cafezinho (Mural) 
Hoje – Edna e Edgard 

Próximo domingo, dia 24 Out – Elsie e James   
 

Família do Affonso 
 

Da menor ao maior: Amanda, Anne, 
Débora e Affonso. Tiveram boa 
participação em células em BH e na 
Inglaterra. A casa nova ainda está 
em construção. Estão morando 
provisoriamente perto do campo do 
atlético (3891-2672). Affonso é 
paisagista do Depto de Fitotecnia e 
Débora do curso de secretariado 
executivo. É uma família disposta a 
crescer e ter experiências COM Deus 
juntos na CPV.  
Vale a pena compartilhar as idéias e 
desejos para enriquecer o Reino 
com esta nova família cpvense.  
 
 

Escola Dominical 
 

Até Novembro terminamos este 
quadrimestre, iniciado em agosto.  
Em Dezembro, o assunto será 
sobre o Natal.  
Em Janeiro, será férias da ED e 
Núcleos (Só teremos culto 18h00).  
Em Fevereiro, assunto único 
especial em classe conjunta.  
Em Março iniciamos novo 
quadrimestre e novas turmas.  
O curso da ED é dado normalmente 
em 16 encontros, sendo 1 hora, 
para discutir o que você conseguiu 
estudar durante a semana. As 
apostilas são preparadas para o seu 
treinamento e crescimento 
espiritual. Aproveite.  

HOJE - Alimentos 
Sempre no terceiro 
domingo estamos 
recolhendo alimentos não 
perecíveis para a Cesta da 
CPV. Tem uma equipe 
com os diáconos cuidando 
deste ministério. Converse 
sobre esta assistência.  
  

Fique atento 
1ºs domingos- Of. Missões.  
2ºs domingos – Dízimos, 
acostume a levar pra casa 
seu envelope-recibo, 
conferir, orar, consagrar e 
devolver no dia certo para o 
dízimo. 

 

Geração Integrada  
 

Você já percebeu a grande 
quantidade de crianças? O seu  
envolvimento pessoal vai  
ajudar a melhorar o 
crescimento espiritual delas. 
Elas estão aprendendo e estão 
interessadas em tudo que 
acontece. Ore por elas. 
 

PERGUNTA-RESPOSTA 
Colaboração do Sr. Oziel 

Resposta da semana passada: 8. 
4 – Qual foi o Rei que o Espírito do 
Senhor se apossou dele quando foi 
ungido Rei? Resposta no próximo boletim.  

 

RELATÓRIO DA ÚLTIMA ED (10.10) e CULTO  
Classes ED – 17h Culto – 18h30 

Adultos (adolescentes e jovens)  36 60 
Crianças e Juniores 15 19 

Totais 51 79 
 
 


