
INTERCEDENDO  PELA  CPV  NESTA  SEMANA 
Hoje/2, Elíbia  – 3891-8448;  
Segunda/3, Carminha – 3892-5735; 
Terça/4, Enedina – 3891-7640; 
Quarta/5, Eliane – 3891-8799; 
Quinta/6, Sarah – 3891-8557; 
Sexta/7, Angélica – 3891-2311;  
Sábado/8 – Almir Sacramento – 3891-7640. 
 

HOJE, 2 
ED:  Classe conjunta (Sacerdócio Real)  ����  Cácio. 
Líderes de Núcleos: Encerrar a análise pessoal da 7ª semana, página 
93 Auxiliar – Encontro casais líderes hoje após o culto na casa da 
Terezinha e Osmar. Reler e reavaliar os livros durante a semana.  
CULTO ���� Liturgia - Cácio;  Mensagem – Geraldo Márcio, Presb. da 
IP Vale do Sol. 
CULTO INFANTIL  ����  Facilitadores: Enedina/Beatriz;  
Pais: Solange/Baeta.    
 
CULTO INFANTIL, próximo domingo, 9:  
Facilitadores: Dilcimar/Ziraldo   –  Pais: Soninha/Cláudio.   

 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
2/hoje, Ramon Pires Raimundo – 3891-8592; 
8/sábado , Camila Dergam – 3891-8568; 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
3/Amanhã – 20h00 – No CEM, aula inaugural do Semestre.  
9/Domingo – 9h30 – Eleição nova mesa e 1 auxiliar diácono;  
10/Segunda-feira – Retorno dos Núcleos nas casas.  
15/Sábado – Mulheres (Chá bebê Maria Cristina – Neusa).  
20 a 22 – Congresso em Curitiba.  
28/Sexta – Homens de Palavra.  
3- março/Segunda – Pic-Nic de Carnaval.  
Inauguração do Campinho,  Dia 8 de março.    

 
CAFEZINHO: 

Hoje/ 2, Beatriz & Almir .   Próximo Domingo/9, Carminha & Adão.  
 

   

          
 

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

 

 

BOLETIM DAS FÉRIAS 
Este é o último boletim das férias da D. Angélica. No próximo voltará tudo 
ao normal. Edgard.  
 

MISSÕES, RESPONSABILIDADE DE TODOS 
É propósito de Deus que o evangelho seja pregado a todas as pessoas e 
povos (Mc 15.15 e Mt 24.14) e VOCÊ foi escolhido por Ele para executar 
esta tarefa. Se você não pode ir aos de longe, pregue aos de perto, contribua 
com os que foram e ore por todos.  
 

CONTRIBUIR 
Hoje, primeiro domingo, no culto, ofertas para Fundo de Missões da CPV.  
Próximo domingo, 9 – segundo do mês, dízimos e ofertas para sustento e 
investimentos da CPV. Quem preferir, deposite na conta da CPV-Bradesco.  
 

CONVERSÃO – ORAR E PEDIR 
É básico e não existe vida cristã sem conversão. Conversão é retornar à 
condição original (não ao seu passado). É ter Vida Eterna. É tornar-se 
interiormente diferente. É transforrmação. É nascer de novo. É viver com 
os valores do Reino dos céus. É aceitar a escolha e acreditar no chamado 
pessoal de Deus. É arrepender-se do Pecado.  
Pecado significa colocar-se a si mesmo no trono da vida. Essa raiz do 
pecado resulta em uma multidão de outros pecados – pensamentos, atos, 
atitudes e palavras maldosas. Conversão depende da ação direta do Espírito 
Santo. Por isto temos que  orar e pedir por conversões na CPV.  
 

ATENDIMENTO PASTORAL NA CPV 
O Cácio está envolvido num programa de visitação e também pode 
receber sua visita para conversar e compartilhar. Ligue na sua casa pelo 
telefone 3892-2732.   
 

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA.  
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ESCOLA DOMINICAL, CLASSE CONJUNTA 
Chamados para GERENTES DA NATUREZA – lição 13, foi dada 
antecipadamente pelo Tinoco no domingo passado, por causa da sua 
viagem missionária com a Elíbia para o nordeste, durante um mês. 
 

ELEIÇÃO NOVA MESA DIRETORA 
Próximo domingo, 9 – Todos estão convidados para escolher secretamente, 
na ED às 9h30, antes de iniciar as aulas, um presidente, vice, secretário e 
tesoureiro para a nova mesa diretora e uma pessoa para auxiliar o trabalho 
diaconal na CPV. Tivemos 31 indicações. Os mais indicados para cada 
cargo, que aceitarem, serão votados na assembléia.  
 

PARA AVANÇAR E CRESCER É PRECISO 
Não olhar para trás. Não comparar com o do lado, mas ver o alvo sempre 
na frente, diz Paulo: Fp 3.13-14 “Esquecendo-me das coisas que para trás 
ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, 
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus”.  
 

JORNAL BRASIL PRESBITERIANO 
O assinante que não tem recebido mensalmente o jornal, favor reclamar 
com o Edgard.  
 

UMA OPÇÃO DE DESCANSO e LAZER 
Pousada fonte das águas em Araponga, 50 km de Viçosa. Uma fazenda 
com suítes simples, café e almoço mineiro, num ambiente rural muito 
agradável por R$ 72,00 o casal.  
 

ALMOÇO AO VERDE DO CEM 
Quem desejar saborear uma gostosa comida mineira, cercado pelo verde do 
CEM, agora tem a opção do refeitório aberto aos domingos. É só 
confirmar pelo telefone 3892-7962. 
 
Mensagem da noite ���� Note e anote__________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________  
_________________________________________________________ 
  

CULTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO NO CEM 
Amanhã, 3, às 20 horas no CEM, vamos receber os novos alunos e celebrar 
em culto com o missionário sueco Bertil Ekstron. Todos estão convidados.  
 

LÍ E GOSTEI 
Ouvindo Deus, de Dallas Willard, Ed. Ultimato, Novembro 2002. 
Desenvolve um raciocínio lógico, excelente do relacionamento de diálogo 
com Deus, com ampliação da responsabilidade de uma vida cristã séria e 
comprometida. “Deus nos chama para crescermos até chegarmos a uma 
vida de interação pessoal com Ele que faça justiça à idéia de sermos seus 
filhos”.  
 

NÚCLEOS NAS CASAS 
Teremos núcleos funcionando nas segundas e nos sábados, a partir do dia 
10 de fevereiro. Fale com o seu líder. Se disponha e evangelize. Leve seu 
amigo e discipule com a sua vida de exemplo. Vamos caminhar em 2 
asas equilibradamente: Núcleos/discipulado e Cultos de celebração/ED.  
 

CONGRESSO EM CURITIBA 
Interessados falar com o Cláudio ou Osmar. Será importante a participação 
da CPV, junto com a Oitava neste evento sobre igrejas em células.  
 
 

72ª ESCOLA DOMINICAL  e CULTO  de  26.01 
Classes Mat Pres Vis Total Culto 

Adultos 51 30 6 36 34 
Crianças 43 27 5 32 33 
                  Total 94 57 11 68 67 
 
 

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 


