
IRMÃOS  EM  ORAÇÃO  E  EM  JEJUM  PELA CPV 
Hoje-26, José Dário – 3891-8592;  
Segunda/27, Beatriz – 3891-6727; 
Terça/28, Lúcia – 3891-8823; 
Quarta/29, Rogéria – 3891-8823; 
Quinta/30, Wilson e Edgard – 3891-8557; 
Sexta/31, Edgard – 3891-8557;  
Sábado/01 – Kléos e Pedro Sacramento – 3891-8823 e 3891-7640. 
 
HOJE, 26  
ED:  Classe conjunta (Sacerdócio Real)  ����  Elíbia & Tinoco. 
Líderes de Núcleos: Leitura da semana: 
Auxiliar - semana 8;  Líder - cap. 15/16; Ponha Ordem - Epílogo. 
CULTO ����  Liturgia  -  Edgard;    Mensagem - Cácio. 
CULTO INFANTIL ���� Em conjunto.   
 
CULTO INFANTIL, próximo domingo,2:  
Facilitadores: Enedina/Beatriz  –  Pais: Solange/Baeta.   

 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
27/segunda, Kathie Puschmann – EUA; 
28/terça , Marcos Felipe Sacramento – 3891-7640; 
29-quarta,  Núbia R. Mello – 3891-2563; 
30/quinta, Eny C. Alves – 3891-4250; 
01.02/sábado, Solange Baêta – 3891-2316; 
                        Rolf Puschmann – 3891-8280. 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
31/Sexta-feira – 20h00  - Homens de Palavra; 
3.02/Segunda – 20h00 – No CEM, aula inaugural do Semestre.  
9.02/Domingo – 9h30 – Eleição nova mesa;  
10.02/Segunda-feira – Retorno dos Núcleos. 
Inauguração do Campinho,  Dia 15.    

 
CAFEZINHO:  
Hoje/ 19, Beatriz & Almir . 
 
Próximo Domingo/26, Solange & Baeta.  
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IGREJA em NÚCLEOS – ESTRATÉGIA DA CPV  
Igreja em núcleos é uma metodologia adotada pela CPV, para  
amadurecimento e crescimento dos membros da igreja. Terminamos o ano 
de transição de uma igreja com núcleos para uma igreja EM núcleos. 
Vamos iniciar em fevereiro a nova fase que envolve crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, com núcleos menores, nas segundas e nos sábados, com 
edificação, evangelização e discipulado. Uma célula humana que não cresce, 
é sintoma de alguma anomalia. Vamos caminhar sob o plano de 2 asas: A 
asa dos pequenos grupos (núcleos) e a asa dos cultos normais.  
Nosso alvo é que durante o ano de 2003, todos da CPV, exercitem a 
prática do discipulado aos novos convertidos, assistam aos fracos na fé, 
evangelizem os amigos e cresçam na comunhão com o Senhor Jesus, 
dentro dos valores e padrões do Reino dos céus, segundo o propósito de 
Deus para o homem.  Os núcleos retornam à normalidade no dia 10-
fevereiro. Procure a escala da casa do seu núcleo.  
 
DISCIPULADO PESSOAL – QUE É ISTO?  
Para discipular é preciso ser discípulo. Discípulo é aquele que crê em tudo o 
que Cristo disse, e FAZ tudo o que Cristo manda. Como Cristo, somos 
todos servos do discípulo e não donos. Ensinamos todo o conselho de 
Deus, não os gostos e interesses pessoais e participamos da igreja como 
estilo de vida.  
 

CONGRESSO EM CURITIBA  
2º congresso 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.  A hospedagem será por conta do Osmar Ribeiro.   

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA.  
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MISSÕES – RESPONSABILIDADE DO CRISTÃO  
FUNDO DE MISSÕES DA CPV  
Plantar igrejas é a estratégia missionária mais eficiente, auto-sustentável e 
duradoura que existe. Plantar igrejas, poderá ser a prioridade de 
investimento em missões na CPV. A obediência ao Senhor Jesus, inclui a 
responsabilidade pessoal de espalhar o evangelho de Cristo dentro de todo 
perímetro local, cidade ou etnia culturalmente definida, onde quer que seja.  
É necessário sermos relembrados da prioridade no ensino missiológico de 
Cristo de At 1.1-8.  No próximo domingo, primeiro do mês, dia 2, vamos 
ter a oportunidade de contribuir com o Fundo de Missões. Quando um vai, 
toda a igreja vai com ele. Vamos preparar durante a semana.  
 
E A ORAÇÃO DA FÉ SALVARÁ O ENFERMO... 
Duílio Garcino (recuperação), passou uns dias internados no HSS, com 
dores e vômitos.  
Jussara Alves (cirurgia), passou pelo HSS e ficará de repouso por uns 30 
dias em casa.  
  
COMPRAS DE SUPERMERCADO COM 20%  
Uma nova opção de compras, direto para a família, por uma empresa de 
BH, amigos do Sílvio e Eliane, com entrega e preços especiais. Converse 
com a Eliane e experimente.  
  
ELEIÇÃO NOVA MESA DIRETORA  
Todos poderão votar no dia 9 de fevereiro, na ED para a nova mesa 
diretora da CPV. Enquanto isto, indique os nomes da sua preferência, 
colocando no gazofilácio, para facilitar a votação para Presidente, Vice, 
Secretário e Tesoureiro.  

Mensagem da noite � Note e anote_____________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________ 

DÍZIMOS PARA SUSTENTO E INVESTIMENTOS  
Se você preferir, pode usar o sistema de transferência direta on-line em 
depósito na conta bancária da CPV, no Bradesco ag  986-5, cc  27.169-1,  
colocando o comprovante com a ficha e envelope, no gazofilácio. Todo 
segundo domingo do mês, teremos a oportunidade de reconsagração, 
através dos nossos dízimos e ofertas voluntárias.  
   
ATENDIMENTO PASTORAL NA CPV   
Cácio e Elisângela,  estão organizando o treinamento de líderes para os 
Núcleos, além de preparar materiais para ED e outros recursos para a 
CPV. O Cácio está envolvido num programa de visitar todos da CPV e 
também pode receber sua visita para conversar e compartilhar. Ligue 
na sua casa pelo telefone 3892-2732.   
 
ESCOLA DOMINICAL – 9h30 – CLASSE CONJUNTA  
Chamados para AMAR – lição 8 da Revista Sacerdócio Real da Ed. Cultura 
Cristã da IPB. Dizemos que amamos a Deus. Mas somos, de fato, 
discípulos de Jesus? Seguimos seus ensinamentos? É o amor que dá sentido 
à vida cristã. O amor integral, que busca o outro, que se dá. Precisamos 
urgentemente ser conhecidos como aqueles que amam profundamente a 
Deus e, não menos intensamente, ao semelhante.  
 
 

71ª ESCOLA DOMINICAL  e CULTO  de  19.01 
Classes Mat Pres Vis Total Culto 

Adultos 51 18 6 24 35 
Crianças 43 10 3 13 23 
                  Total 94 28 9 37 58 
 
 
 

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

Núcleos nas casas – Segundas e Sábados  
Obreiros  – Cácio e Elisângela (Parceria 8ª IP-BH)  –  Fone:   3892.2732 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  -  Tesoureira – Elíbia.  
Escola Dominical Infantil – Edna.    Culto Infantil – Enedina Sacramento.  
Gazofilácio e depósitos bancários (Bradesco 986-5, cc 27.169-1 – Diáconos.  
Recepção e Introdução – 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 


