
INTERCEDENDO  NESTA  SEMANA  PELA  CPV 
Hoje-16, Ubiracy e Márcia – 3892-3752,  3891-8581;  
Segunda/17, Baeta – 3891-2316; 
Terça/18, Wiliam – 3891-4250; 
Quarta/19, Camila – 3891-8568; 
Quinta/20, Elisângela – 3892-2732; 
Sexta/21, Edson e Tekinho – 3891-4250, 3891-8581; 
Sábado/22,  Lígia e Neuza – 3891-8568, 3891-8741. 
 

HOJE/16.02 
ED: Classe conjunta (Chamados para Trabalhar)  -  Edgard 
ED INFANTIL: Lição 16  
Dia 23, iniciando uma nova série. 
CULTO Liturgia ���� Cácio;  Mensagem ���� Sebastião Júnior  
CULTO INFANTIL ���� As  crianças não subirão. 
Próximo domingo/23 � Facilitadores �Élsie/Tekinho 
Auxiliares �Eva/Ricardo 
 

� O bolo de hoje é para comemorarmos com a 
nova Mesa Diretora a posse em seus respectivos 
cargos. Que Deus os instrua e os cubra de 
bênçãos nessa gestão que tem hoje o seu início. 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
20 a 22 – Congresso em Curitiba; 
28/sexta – Homens de Palavra; 
04.03/terça – Piquenique de carnaval; 
08.03/sábado – Inauguração do Campinho. 
 

NÚCLEOS DA SEMANA ���� Casas: 
Segunda,17  –   1. Eliane&Sílvio;   2. Elsie&James.  
Quinta,20  – Parque do Ipê/Osmar.  
Sábado,22  – Líderes: Almir Sacramento/Wiliam – 3891-7640/3891-4250 
Jovens: Elisângela&Cácio – 3892-2732 
 

ESCALA DO CAFEZINHO ���� Hoje, Rogéria&José Dário. 
    

      
 

 

 

Rua Jequeri,  215 – João Braz 

Viçosa, MG   CEP 36570-000 

 

   

ÊNFASE DO ANO 
No ano passado nossa ênfase foi liderança. Com um grupo de líderes 
estudamos, refletimos, discutimos, oramos... buscando entender o 
querer de Deus para a nossa Comunidade. Nossa ênfase este ano é 
EVANGELISMO e DISCIPULADO. Caminhe conosco nesta visão, 
orando e falando de Jesus a amigos seus que necessitam de um 
encontro com Deus; convidando-os para a reunião do núcleo e/ou 
culto de celebração; acompanhando individualmente um novo na fé, 
instruindo-o de forma prática nos rudimentos da fé cristã. 
 

MESA DIRETORA 
Domingo passado elegemos a nova Mesa Diretora da CPV, que estará 
sendo devidamente empossada hoje, pelo obreiro da IPV Sebastião 
Júnior. Estes irmãos estarão na liderança da nossa Comunidade nos 
próximos dois anos e por isto precisam de cobertura em oração. Seja 
um parceiro da liderança, orando, incentivando, dando sugestões, 
sendo submisso e disponível.  
Faz parte da mesa o obreiro Cácio, o missionário James Gilbert e o 
Conselheiro Presbítero Wiliam. Os eleitos que tomarão posse, são: 
Presidente - Edgard, Vice - Osmar, Secretária - Jussara, Tesoureiro - 
Kléos. Para compor a Junta Diaconal com o Sr. Edson, foram eleitos 
os auxiliares Sílvio e Ubiracy. Queremos registrar aqui nossos 
agradecimentos a Beatriz, Elíbia e Lígia, pelos serviços prestados à 
Comunidade nestes dois últimos anos na Mesa Diretora. Que o Senhor 
as abençoe em tudo. 
 
“A oração é um abrir do seu coração para Deus como para um amigo. 
Você fala com Ele, e Ele responde – se você prestar atenção.” 
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CEIA DO SENHOR 
Neste ano, as congregações da IPV terão celebração da Santa Ceia a 
cada dois meses. A CPV ficou com o quarto domingo dos meses pares. 
Assim, domingo próximo estaremos celebrando a primeira Ceia do ano 
com o nosso pastor, Jony. Prepare-se durante a semana para este 
momento solene. 
 

NÚCLEOS EM ATIVIDADE 
Nossos núcleos voltaram às suas atividades nesta última semana. 
Temos agora 5 núcleos e em breve teremos mais um. Você não pode 
ficar de fora deste projeto fascinante de serviço cristão. Participe 
ativamente indo regularmente às reuniões, desenvolvendo relacionamentos 
maduros, levando um amigo, discipulando um novo na fé.  
Núcleo 1 – Líderes: Edgard/Osmar (3891-8557/3891-3382) – Segunda 
Núcleo 2 – Líderes: James/Kléos (3892-2739/3891-8823) –  Segunda 
Núcleo 3 – Líderes: Almir/Wiliam (3891-7640/3891-8799) – Sábado 
Jovens 1 – Líderes: Cácio/Elisânela (3892-2732) – Sábado  
Adolescentes 1 – Líder: Elisângela (3892-2732) – Sexta-feira  
 

ESCOLA DOMINICAL 
A partir do primeiro domingo de março, iniciaremos o novo currículo 
da ED. Nossos cursos serão agora de 4 meses (março/junho e 
agosto/novembro). Nos intervalos teremos classe conjunta com temas 
diversos. Neste primeiro quadrimestre teremos duas classes de adultos: 
Panorama do Velho Testamento – Origem, autoria, data, estrutura e 
ensinamentos centrais de cada livro do VT.  
Facilitadores 〉 Cácio e Tinôco. 
Doutrinas I – Fundamentação bíblica da fé cristã.  
Facilitadores 〉 Edgard, Elíbia e Élsie. 
As vagas para cada classe são limitadas e você precisa fazer sua 

matrícula. Antecipe-se e faça ainda hoje. 
 

Mensagem da noite � Note e anote_____________________________ 

________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

LI, GOSTEI E RECOMENDO 
Maria – Um Modelo Bíblico de Espiritualidade. Douglas Connelly, 
Editora Ultimato, julho/2002. Finalmente li um livro sobre Maria que 
não é nem mariolatra, nem anti-mariano! É simplesmente bíblico, de 
cunho devocional e devidamente contextualizado à nossa época. 
  

CALENDÁRIO 1º SEMESTRE/2003 
Sabe porque você ainda não tem em mãos o Calendário do 1º 
Semestre/2003?! Algumas pessoas ainda não atualizaram seus dados 
cadastrais. Para que tão logo possamos receber esse fonte de 
informação tão valiosa, que nos deixa a par de toda a programação da 
CPV, não perca tempo, procure a Eliane ainda hoje!!! 
 

DÍZIMOS E OFERTAS 
Recolhemos R$ 2.051,87 no último domingo, referente a janeiro. Os 
que não puderam contribuir podem colocar a qualquer momento no 
gazofilácio. No segundo domingo do mês temos o privilégio de 
participar do crescimento da CPV com nossas contribuições.  
 

APOIO PASTORAL  NA  CPV  E  DESCANSO  SEMANAL 
O Cácio está visitando e recebendo os irmãos em sua casa. Ligue para 
3892-2732 para agendar o seu encontro com ele. O único dia da semana 
que ele não estará disponível para a CPV será na terça-feira.  Nesse dia,  é o 
seu descanso semanal.  
 

74ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  09.02 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 51 37 10 47 57 
Crianças/Pré-Adolesc. 44 28 02 30 32 
Total 95 65 12 77 89 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV (PZMN – SLM – IPB) 
Escola Dominical,  9h30min;      Culto, 18horas - Aos Domingos 
Grupo de Intercessão, Quartas, 19h40min; Núcleos (células) nas casas – Segundas e Sábados 
Obreiros - Cácio e Elisângela (Parceria 8ª IP-BH) – 3892-2732  
Mesa Diretora – Edgard (Presidente), Osmar (Vice), Jussara (Secretária), Kléos (Tesoureiro), 
Cácio (Obreiro), James (Missionário) e Wiliam (Pb. Conselheiro). 
Escola Dominical Infantil – Edna;     Culto Infantil – Enedina Sacramento. 
Junta Diaconal – Edson, Ubiracy e Sílvio. 
Recepção e Introdução – Diácono Édson/Auxiliares: Ubiracy e Sílvio 
Conta Bancária IPV/CPV Bradesco 986-5, cc 27.169-1.  

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 


