
IRMÃOS  EM  ORAÇÃO   E EM  JEJUM  PELA  CPV 
Hoje-12, Jussara – 3891-4250;  
Segunda/13, Ednéia – 3891-2231; 
Terça/14, Edna e Duílio – 3891-8557 e 3891-8621; 
Quarta/15, Lydia – 3892-3752; 
Quinta/16, Ubiracy e Márcia – 3892-3752 e 3891-8581; 
Sexta/17, Baêta -  3891-2316;  
Sábado/18,  Wiliam - 3891-4250. 
 
HOJE  
ED: Classe geral (Sacerdócio Real)  ����  Elíbia&Tinôco 
Líderes de Núcleos: Leitura para a semana:  
Livros �  Auxiliar, cap. 5; Líder, cap. 9/10; Ponha Ordem, cap. 10/11 
CULTO:  Liturgia  ����  Elisângela - Mensagem � Cácio 
CULTO INFANTIL ����  Elsie/Edgard – Galvin/Dilcimar 
 
Culto Infantil, próximo domingo/19:  
�  Enedina/Beatriz   –   Tekinho/Márcia 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
15/quarta-feira, Nathalia – (24) 2242-2315; 
16/quinta-feira, Ana Lúcia – 3891-9393; 
                           José Dário -  3891-8592; 
                           Lusinéia – 3891-6497; 
17/sexta-feira, Terezinha P. Ribeiro  – 3891-3382. 
 

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

 
CAFEZINHO:   
Hoje/12,  Edna&Edgard 
 
Próximo domingo/19,  Beatriz&Almir    

          
 

 

Rua Jequeri,  215 – João Braz 
Viçosa, MG   CEP 36570-000 

 

 
DÍZIMOS E OFERTAS DE DEZEMBRO   
Participe deste privilégio de contribuir com a CPV, hoje à noite. No 
domingo passado (primeiro domingo) recolhemos R$101,00 para o fundo 
de missões.  
 
BOLETIM  DE FÉRIAS  
A responsável pelo boletim (Dona Angélica) está de férias com os filhos 
em Natal-RN, mas não esqueceu de deixar a boneca, escalas e demais 
partes fixas do boletim tudo pronto, para que não ficássemos sem as 
noticias semanais da CPV. Ela chegou bem e já ligou cobrando o boletim.  
 
ADM.  DO TEMPO  
Organizar as atividades diárias ajuda a aumentar a produtividade e a 
melhorar a qualidade de vida. Você não tem tempo pra nada? Pense: 1 – 
Respeite com rigor os horários marcados; 2 – Aprenda a dizer não para o 
acúmulo de atividades; 3 – Planeje o dia e a atividade a ser feita; 4 – 
Estabeleça comunicação oral objetiva e clara; 5 – Delegue poderes; 6 – Não 
leve trabalho pra casa; 7 – Não trabalhe mais de 44 horas por semana; 8 – 
Encontre o equilíbrio entre tempo dedicado ao trabalho, à família e lazer.  
 
ADM. FINANÇAS – ORÇAMENTO SOB CONTROLE 
Tanto o tempo como finanças, são pontos que estão em discussão nos 
Homens de Palavra, que se encontram uma vez por mês, num lanche ou 
num local informal. Planejar as despesas pessoais e evitar compras 
motivadas pelo impulso ajudam a manter as contas em dia. Não entrar em 
cheque especial, não pegar empréstimo, não pagar juros, não usar cartão de 
credito sem negociar preços a vista e evitar comprar à prazo, são bases 
essenciais para economizar e tentar construir uma reserva financeira para a 
família.   

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA  CPV 

 

Ano II       - Número  44  –        12 de janeiro de 2003 

 



RESIDÊNCIA DO WILSON  
Trabalham em Niterói e moram na  
Rua Bingen, 1951  
Bingen 
Petrópolis – RJ  - 25.660-001   
Eles ligaram desejando um feliz ano novo para a CPV.  
 
ACAMPAMENTO DAS CRIANÇAS NA MPC  
20 crianças da CPV de 7 a 12 anos, participaram de 2 a 5 de janeiro do 
SOM do CÉU MIRIM, na MPC em Belo Horizonte. Na volta, o ônibus 
chegou às 16h50 e foram recebidas com balões, sanduíches, refrigerantes, 
bolos e cartazes no culto de domingo passado. Deram testemunhos e 
cantaram o que aprenderam sobre Jesus. O Jorge falou para o pastor 
responsável no acampamento que tem muitas pessoas da sua família que 
precisa de Jesus, mas que ele quer aceitar primeiro. A Eunice acompanhou 
a Ida e o Almir Sacramento a volta.  
 
CONGRESSO EM CURITIBA  
2º congresso anual de igrejas em células, será em Curitiba, nos dias 20 a 22 
de fevereiro. Quem interessar conhecer mais sobre esta estrutura de 
organização de igrejas, falar com Edgard. O custo do congresso será de R$ 
170,00 (R$ 150,00 até 15. jan). A hospedagem será por conta do Osmar 
Ribeiro. A CPV quer enviar uma boa turma de representantes.  
 
PLANEJAMENTO – ASSEMBLEIA GERAL  
Todos são convidados para discutir os planos, envolvimentos voluntários, 
ministérios e ações da CPV para 2003, em assembléia geral no próximo 
domingo, 19. Participe e pense no discipulado e evangelismo pessoal.  
 

Mensagem da noite � Note e anote_____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ELEIÇÃO NOVA MESA DIRETORA  
Todos poderão votar no dia 9 de fevereiro (voto secreto em assembléia)  
para a nova mesa diretora da CPV. Enquanto isto, indique os nomes da sua 
preferência, colocando no gazofilácio, para facilitar a votação dia 9 entre os 
membros professos da IPV na CPV.  
 
RELACIONAMENTO CONJUGAL  
Melhore o seu relacionamento conjugal se inscrevendo no curso de 
assessor familiar do CEM, nos dias 20 a 24 de janeiro. Preços especiais para 
a CPV. Fale com o Pacheco.   
 
ULTIMATO, 35 ANOS  
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.  
 
ESCOLA DOMINICAL – 9h30 – CLASSE GERAL  
Chamados para o discipulado – lição 6. Revista Sacerdócio Real da Ed. 
Cultura Cristã da IPB. Facilitadores Tinoco e Elíbia: Devemos retornar ao 
ensino bíblico e reafirmar com todas as letras que o chamado de Jesus e a 
missão de fazer discípulos começa com o compromisso de SER discípulo.  
 

69ª ESCOLA DOMINICAL  e CULTO  de  05.01 
Classes Mat Pres Vis Total Culto 

Adultos 53 21 0 21 55 
Crianças 43 12 1 13 37 
                  Total 96 33 1 34 92 
 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30    -       Culto –  18h00 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45 
Obreiros  – Cácio e Elisângela (Em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  
Tesoureira – Elíbia 
Gazofilácio e depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
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 


