
IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-05, Eliane – 3891-8799;  
Segunda/06, Sarah – 3891-8557; 
Terça/07, Angélica – 3891-2311; 
Quarta/08, Almir Sacramento – 3891-7640; 
Quinta/09, Almir Colpani – 3891-6727; 
Sexta/10, Cácio – 3892-2732;  
Sábado/11,  Tinôco – 3891-8448. 
 

HOJE... ED:  Classe única ���� Elíbia&Tinôco 
Líderes de Núcleos: Leitura para a semana 
Livros� Auxiliar, cap. 1 a 5; Líder, cap. 1 a 10; Ponha Ordem, cap. 1 a 11. 

CULTO:  Liturgia ����Wiliam Mensagem � Osmar 
CULTO INFANTIL ����Jussara/Eunice – Carminha/Adão 
Culto Infantil, próximo domingo/12: 
�Elsie/Edgard – Galvin/Dilcimar. 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
07/terça-feira, Adão G. Mendes – 3892-5735; 
08/quarta-feira, Eunice C. Bueno  – 3891-8595. 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
18/Sábado – Reunião das Mulheres; 
19/Domingo – Planejando o semestre; 
24/Sexta-feira – Luar de Oração; 
31/Sexta-feira – Homens de Palavra; 
10.02/Segunda-feira – Retorno dos Núcleos. 

 

CAFEZINHO – Hoje/05, Rogéria&J.Dário 
                             Próximo domingo/12 – Edna&Edgard 
 

Mensagem da noite � Note e anote_____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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A IMPORTÂNCIA DO AMOR (31.12.2002)... “Senhor 
Deus, agradecemos pela sua bondade e misericórdia 
presentes em nossa vida. Sem que soubéssemos, a graça 
proveniente de seu coração preencheu o nosso, neste ano 
que ora termina. Amanhã, um novo ano nos possibilitará 
sonhar novamente dentro de sua esperança. Sonho novo, 
esperança profunda. De seu coração sagrado queremos 
participar, e assim como dele emanou tanto amor, também 
desejamos imitá-lo. Amar o Verdadeiro Amor tornou-se 
urgente e artigo de primeira necessidade. O amor é fonte de 
vida, de alegria, de paz e gerador de perdão e de união. 
Senhor, que os fogos que veremos se abrirem repletos de 
luzes e faíscas nos céus de nosso Brasil sejam prenúncio do 
imenso fogo de seu amor por nós. Assim Seja!”  

MEDITANDO PARA 2003... “A fé não se opõe ao 
conhecimento. Ela se opõe à visão. A graça não é contrária 
ao esforço, mas ao salário. O compromisso não é sustentado 
pela confusão ou dúvida, mas pelo discernimento. Quem é 
desinformado ou confuso será, inevitavelmente, instável e 
vulnerável na ação, no pensamento e no sentimento”. 
 

VESTIBULANDOS... Duilio, Cida, Ricardo, Sarah, 
Fernanda e parentes da Rogéria e Zé Dário, de Ponte Nova, 
prestaram Vestibular no último final de semana. 

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA DE 

VIÇOSA 
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COMO SERÁ 2003?  Identifique - Faça uma lista das 
bênçãos e identifique 3 princípios aprendidos e vivenciados 
no ano passado;  Revise - Medite na presença e na bondade 
de Deus na sua vida durante o ano que passou e descubra 
quanto foi a influência e direção de Deus nas suas decisões;  
Planeje - Orar e compartilhar com um amigo e acompanhá-
lo para que ele aceite a entrada de Jesus na sua vida;  Alvos - 
1. Quero exercitar a minha vida pessoal com Deus (quarto de 
escuta). 2. Quero crescer e compartilhar a minha fé num 
núcleo. 3. Quero participar ativamente de um ministério na 
CPV e a serviço do Reino e celebrar a minha alegria nos 
cultos. 4. Quero exercer uma vida profissional íntegra e ser 
fiel e irrepreensível com a minha família. 5. Quero ter um 
ano leve, saudável, alegre e com bons períodos de lazer e 
exercícios físicos.  
 

ULTIMATO... Compre livros e aproveite a promoção para 
renovar ou fazer sua assinatura anual da revista Ultimato. De 
R$ 41,00 por apenas R$ 24,60. Ligue 3891-3149/Ultimato.  
  

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA... Em secreto, vamos 
eleger a mesa diretora da CPV dia 19 ou 2601. Mas você já  
pode indicar nomes  para Presidente, Vice, Secretário e 
Tesoureiro e colocar no gazofilácio.  Todos podem votar, 
mas, somente membros da IPV/CPV podem ser eleitos.  
 

MISSÕES OFERTAS... Hoje vamos recolher nossas 
ofertas para o fundo missionário da CPV. No próximo 
domingo, dia 12, vamos recolher nossas ofertas e dízimos 
para sustento da CPV e fundo de construção.  
 

CÁCIO E ELISÂNGELA DE VOLTA... Hoje retornam 
esses nossos queridos irmãos para mais um ano de trabalho na 
CPV, agora, por um ano,  como obreiros cedidos pela Oitava 
Igreja,  para nos ajudar no processo de organização da 
congregação em igreja.  
 

MPC - BH - SOM DO CEU MIRIM... Vinte crianças da 
CPV, de 7 a 12 anos chegam hoje de Belo Horizonte, onde 
participaram do Som do Céu Mirim da MPC. Eles foram de 
ônibus especial, acompanhados pela Eunice, aproveitando 
também a viagem para o crescimento do grupo.  
 

PRÓXIMO DOMINGO REINICIA A CLASSE DE 
LÍDERES... Um tempo para estudar melhor e com maior 
proveito os capítulos de 1 a 5 do Auxiliar com os 2 livros 
complementares.  
 

HINÁRIOS NOS BANCOS... Estamos recebendo mais 
10 Bíblias com Hinários para os bancos. Vamos conservá-los 
para o visitante poder ler as letras dos hinos e cantar. 
 

RELACIONAMENTO CONJUGAL... Melhore o seu 
relacionamento conjugal se inscrevendo logo no curso de 
assessor familiar do CEM, para os dias 20 a 24 de janeiro. 
Preços especiais para a CPV. Fale com o Pacheco.  

WILSON EM PETRÓPOLIS... Wilson&Eloísa trabalham 
em Niterói, mas moram em Petrópolis. Telefone residência  
(24) 2242-2315. 
  

68ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  29.12 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 21 04 25 45 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 22 02 24 36 
Total 101 43 06 49 81 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Resp.: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  Tels.: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 


