
 

NÚCLEOS da SEMANA (e números do último núcleo)   
 4-5 (Osmar/Terezinha-Ademir/Cida-Eunice) Cida e Ademir   -  5 

Segunda 3 (Daison/Tia Maria e Affonso/Débora) Ver c/Daison   -  10 

 2 (Cláudio/Soninha e Ana Lídia)  Soninha e Cláudio  - 13 

 1 (Almir/Beatriz) Solange e Baêta   - 18  

Sábado-17h Adolescentes Ver c/ Kalebe   - 4  
 Supervisão – Edgard e Edna               

 

QUEM ESTÁ ORANDO NESTA SEMANA?  
06-amanhã Márcia 3891-8581 

07-ter Angélica 3891-2311 
08-qua Emeric 3891-8497 
09-qui Almir  3891-6727 
10-sex Cácio (31) 3488-1118 
11-sáb Ademir 3892-8657 
12-dom Jussara 3891-4250 

 
 

Ore pelas seguintes famílias nesta semana: 
1.Wagner e Cláudia, 2.Galvin e Dilcimar, 3.Chiquinho e Lúcia, 
4.Sílvio e Eliane, 5.Tekinho e Márcia. (e pela nova Igreja-CPV). 
 

 

� ANIVERSARIANTES (Comemore e ore no núcleo)  
 

Beatriz Colpani – Amanhã, 6 – 3891-6727 
Yume (filha Yara e Afrânio)   – Terça, 7 -   

Daniel e Sara Colpani – Quarta, 8  – 3891-6727 
Sérgio dos Santos (Marília) – Sábado, 11 – 31-799-0093 

 

ESCALA DE DOMINGO 
 

CULTO – 18h15 
Direção Lúcio – Affonso   

Exposição Roselí (Missões)     
 

Infantil até 10 anos 
 

Tia Edna                         Maternal: Fátima e Roberto 
 

Cafezinho (Mural) 
Após culto domingo – Edna e Edgard   

Próximo domingo, dia 12 Dez  –  Márcia e Tekinho   
 

Escala culto próximo domingo, 12 (Dízimos):  Exposição: João Maria  
Direção: Zuim – Infantil: Tia Edna – Maternal: Ana Paula e Luiz. 

 
 

   CPV - Comunidade Presbiteriana  
                         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    Momento Reflexivo– 18h15    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 Edificação, Evangelismo e Discipulado, através de relacionamentos”  

ALVO: Transformar cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus 

Nº 143–Sáb/Dom. 4 e 5 de dezembro de 2004 
 

 

Domingos - Promova encontrar com os amigos. Procure almoçar junto com 
o seu núcleo. Compartilhe suas experiências pessoais com Jesus. Discipule. 
Ensine. Estabeleça vínculos para crescimento na fé. Só depende de você.  
 

Cantata de Natal – Próximo domingo dia 12, com os adolescentes e 
crianças da CPV, quando entraremos de férias na ED e nos Núcleos. Cultos 
sempre às 18h15, sem alteração.   
 

Atualize os seus dados no computador da biblioteca. Os novos que estão 
chegando e outros: Nome, Endereço, Nascimento, Casamento, Telefone. 
Fale com a Eliane. 
 

Necessidade: Parente da Dona Marina ganhou filhos gêmeos e precisa de 
roupas e alimentos, por estarem desempregados. Falar com a Eliane.  
 

Mensagens recebidas (mural): Do Pr. Henrique Callado (Niterói); Pr. 
Cláudio Marra (SP, editor da Bíblia de Genebra, ex- Pr.IPV); Miss.Tinôco e 
Elíbia (Viçosa); Pr. Luiz Fernando (Oitava BH); Miss. Cácio e Elisângela (BH); 
Kléos, Lúcia e Júlia (Inglaterra); Pr. Elias e Fokjelina Medeiros (EUA); Pr. 
Sérgio e Leila (Rio); Pr. Marcos Paixão (Valadares), Pr. Carlinhos Veiga 
(Brasília) e Pb. Delio Fassoni (IPV). 
 

Caminho da CPV = Relacionamentos  
 

 (Primeiro com Deus, porque é Ele quem toma a iniciativa) 
_________________________________________________________________ 

 

Mensagem de Domingo - Aprofunde no seu núcleo 

����    Note e anote  

 

Não deixe de ler     celulas.com.br   

 

  

Vinho novo, Odres novos 

O vinho novo do evangelho precisa de 
odres novos para alcançar o mundo. 
Um desafio para você avaliar o lugar 
do Culto, dos Núcleos e do ministério 
na vida da Igreja.  

 

 

                                 1º BOLETIM COMO IGREJA   

COMUNIDADE 

     PRESBITERIANA 



CONVOCAÇÃO: 
1ª Assembléia Geral dos membros da CPV, no próximo 
dia 11, sábado às 19 horas, para eleição secreta de 4 
Presbíteros, 5 Diáconos e aprovação dos Estatutos para 
registro em Cartório e Receita Federal.  

INSTRUÇÕES  
Da Constituição da IPB: 

Art 9 - Compete à assembléia dos membros em plena comunhão, 
eleger oficiais da igreja (Presbíteros e Diáconos); aprovar seus 
estatutos e deliberar quanto à sua constituição em pessoa jurídica; 
Art 13 – Só poderão receber votos os maiores de 18 anos e os 
civilmente capazes; É indispensável o decurso de 1 ano como 
membro, salvo casos excepcionais, quando se tratar de oficiais 
vindos de outra Igreja Presbiteriana;  
Art 50 – O Presbítero é o representante imediato dos membros da 
igreja, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina 
e zelar pelos interesses da igreja, tendo dentro dos concílios 
autoridade igual a dos pastores;  
Art 53 – O Diácono dedica-se à arrecadação e controle da receita e 
ofertas, ao cuidado social, à manutenção da ordem e reverência; 
Art 55 – Os oficiais devem ser assíduos e pontuais no cumprimento 
de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no 
agir, discretos no falar e exemplo de santidade de vida;  
Art 108 – A vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus 
pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa 
consciência e a aprovação dos membros;  
Art 114 – Só poderão ser ordenado e instalado no ofício quem aceitar 
a doutrina, o governo e a disciplina da IPB;  

De boletins anteriores da CPV: 
Presbíteros – Serão eleitos pelos membros batizados e professos da 
igreja por voto secreto para um mandato de 5 anos.  
Para a função de presbítero deve-se considerar: Homens capazes, 
tementes e confiáveis (Ex 18.21), irrepreensíveis, sóbrios e modestos  
(I Tm 3.2). Na CPV, o presbítero pode ter a visão de discipulado, 
relacionamentos e pastoreio com envolvimento direto no núcleo.  
Diáconos – Serão homens capazes e habilidosos; tementes e 
espirituais; confiáveis e relacionais; que odeiam a avareza e sejam 
éticos, conforme Ex 18.21.  
Os diáconos trabalham em conjunto ou em Junta, e sempre de 2 a 
2, pela ordem geral dos cultos, recepção; atendimento às 
necessidades dos membros ou interessados e o recolhimento com o 
controle da Receita e respectivos depósitos na conta da igreja. 

Votando, posso fazer diferença. O quarto de escuta é o principal 
caminho da CPV que converge para um único caminho, que visa 
transformar cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de 
Jesus. É a devocional pessoal e diária, num horário e local apropriado 
para sua concentração e meditação na Palavra de Deus com Oração, 
ouvindo a voz de Deus particularmente. Ore e ouça para escolher os 
líderes da CPV no próximo sábado às 19 horas. Veja a lista dos 
elegíveis no mural.   
 

MEMÓRIA - A História continua  
 

1921 – A UFV recebe Peter H. Rolfs, Metodista de Iowa-EUA – 1º Diretor.  
Clarissa Rolfs – sua filha, tornou-se missionária no Brasil.  
1936 – John Griffing, Metodista de Kansas – 4º Diretor.  
1956 – Professora Sônia da Silva, Metodista de Santos-SP, natural de Nova 
Iorque, é recebida na Economia Doméstica.  
1957 – Começam os primeiros movimentos estudantis: Osmar Ribeiro, 
Metodista Ortodoxo do Rio e fundador da 1ª ED na UFV, com Paulo Afonso 
Ferreira, Metodista; Beck Andersen, Luterano; Flora Mangueira, 
Presbiteriana; Irfe Camargo, Metodista; Gessi Neves, Congregação Cristã e a 
esposa do Juiz de Direito D. Maria José Andrade, Sogra da D. Angélica.  
1958 – Daison O. Silva, Presbiteriano; Américo da Silveira, Casa de Oração.   
1959 – Terezinha Ribeiro, Ieda Lôbo, Otto Mozer, Hamilton Seara e  
Raimundo, presbiterianos.   
1960 – Os Metodistas deixam a organização para os Presbiterianos, 
entrando a liderança do Rev. Elben Lenz César, vindo da IP de Ubá.  
Realiza-se o 1º culto de ações de graças pela formatura da UFV, tendo 
como paraninfa D. Sônia da Silva; orador Osmar Ribeiro e homenageado o 
Professor de origem metodista Carlos Schlottfeldt. 
1965 – Fazem 40 anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Viçosa, na Av. 
Bueno Brandão (hoje Pizzaria Balaustre). Em 1976 – Houve a mudança da 
sede para a atual na Av. P.H.Rolfs em área de 2.000 m2, na porta de 
entrada da UFV. Primeiros Presbíteros e Diáconos eleitos: Osmar, Américo e 
Daison; Cambraia, José Moreira e Ubiracy S. Lima.     
1986 – Organiza-se a segunda IP de Viçosa no Bairro Vale do Sol.  
2004 - Organiza-se a terceira IP de Viçosa no Bairro João Braz – CPV, 
procurando contextualizar-se para cumprir a missão da igreja.  
 

Pr. Paulo F. da Glória Leal  
Pastor do PZMN. Presidente do 
Projeto AMOR e professor do Depto 
de Nutrição da UFV. Casado com 
Denise, ex-aluna do CEM, é o 
pastor de atos pastorais da CPV. 
São atos pastorais: Presidir a 
Assembléia Geral, Conselho, 
Batismos e a Santa Ceia.    

Próx. Domingo-DÍZIMOS 
O gazofilácio receberá o símbolo da 
reconsagração, alegria e gratidão a 
Jesus, pela sua doação coerente, 
expontânea e liberal.  
 

Retiro Espiritual  
Domingo passado tivemos mais de 
143 pessoas no sítio. Agradecemos 
muito aos organizadores.    

 


