
VOLUNTÁRIOS  EM  INTERCESSÃO  PELA   CPV 
Hoje-23, Dilcimar, 3891-2563;  
Segunda/24, Tekinho – 3891-8581; 
Terça/25, Galvin – 9629-6922; 
Quarta/26, Neuza – 3891-8741; 
Quinta/27, Beatriz – 3892-3094; 
Sexta/28, Lúcia – 3891-8823; 
Sábado/29,  Rogéria – 3891-8592. 
 

HOJE/23.02 
ED: Classe conjunta - Wiliam 
CULTO Liturgia ���� Wiliam;  Mensagem ���� Pastor Jony (Ceia) 
CULTO INFANTIL ���� Élsie/Tekinho – Ricardo/Eva 
Próximo domingo/02.03 –Enedina/Beatriz – Terezinha/Osmar 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Hoje,23 – Dilcimar – 3891-2563; 
Segunda/24, Túlio R. Mello – 3891-2563 
                       Sebastião G. Filho – 3891-8741. 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
28/sexta – Homens de Palavra; 
04.03/terça – Piquenique de carnaval; 
08.03/sábado – Inauguração do Campinho. 
 

NÚCLEOS DA SEMANA ���� Casas: 
Segunda,24 –   1. Laurinha&Cristiano;   2. Lígia&Jorge.  
Quinta,27  – Adolescentes – Elisângela&Cácio 
Sábado,01 – Núcleo 3 – Jussara&Wiliam 

Jovens: Elisângela&Cácio – 3892-2732 
 

ESCALA DO CAFEZINHO ���� Hoje, Angélica&Filhos 
Próximo Domingo/02.03 – Eliane&Sílvio 
As famílias estão recebendo hoje um cartão onde constam as datas de sua 
responsabilidade  para o cafezinho  da CPV. Além disto a escala está 
afixada no Mural, permanecendo  ainda no Boletim semanal a chamadinha 
acima. 

 

 

 

Rua Jequeri,  215 – João Braz 

Viçosa, MG   CEP 36570-000 

 

   

SANTA CEIA 
HOJE, temos a alegria de receber o nosso pastor – Jony, 
para a celebração da Santa Ceia. Neste ano, a mesma será 
celebrada sempre no 4º domingo dos meses pares. Venha 
com o seu coração preparado para este momento solene. 
 

MISSÕES – Responsabilidade de Todos 
A bem da verdade, nós não temos uma missão, mas temos o 
privilégio de participarmos da missão de Deus. Por isto 
recebemos uma co-missão (Mt 28.19,20) e somos chamados 
de co-operadores de Deus (I Co 3.9). Domingo próximo 
teremos a oportunidade de participarmos desta missão com 
nossas ofertas. Contribua com amor e liberalidade.  
 

MISSÕES ENTRE MUÇULMANOS NO BRASIL! 
Ouvimos domingo passado um breve relato do Emeric e 
Marcy sobre o trabalho com muçulmanos em Foz do Iguaçu 
e Paraguai. Eles têm crescido como nunca no Brasil e em 
toda a América Latina. Procure o Emeric e Marcy e se inteire 
do assunto. Leia também a carta dos mesmos afixada na 
entrada do salão. 
 

“Pela manhã, a oração é a chave que nos abre os 
tesouros da graça e bênção de Deus; à noite, é a 
chave que nos fecha sob a sua segurança e 
proteção.” 

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA CPV 
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VIAGEM A CURITIBA 
Os nossos irmãos Edgard e Edna, Cácio e Elisângela, Kléos, 
Almir Sacramento, Iraci Puschmann, Osmar e Daniel (da 
ABU) estão retornando hoje do II Congresso Nacional de 
Igrejas em Células em Curitiba. Ore pela viagem de retorno. 
 

 ESCOLA DOMINICAL 
Se você ainda não se inscreveu para os novos cursos, 
inscreva-se ainda hoje. Iniciaremos domingo próximo e 
precisamos das inscrições para prepararmos o material. Você 
pode escolher Doutrinas ou Panorama do Velho 
Testamento, no balcão da CPV. 
  

TARDE DOS CASAIS 
As mulheres e os homens de palavra se juntarão 
bimestralmente numa tarde dos casais, no quiosque do 
terreno, para um bate-papo informal. Possivelmente teremos 
o Rev Henrique Calado como prelecionista,  em  abril 
próximo. 
 

LI, GOSTEI E RECOMENDO 
O Totem da Paz. Don Richardson, Editora Betânia. A 
fascinante história da pregação do evangelho a uma tribo 
antropófaga da Papua Nova Guiné (Austrália), na década de 
1960, da qual a tradição mais sagrada era a traição e 
conseqüentemente o herói dos evangelhos foi Judas! (Cácio) 
 
 

Mensagem da noite � Note e anote_____________________________ 

________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

����VARIEDADES... 
����  Contribua com alegria trazendo a sua oferta de Missões no próximo 
domingo; 
����  Nos calendários  2003 que serão distribuídos você encontra datas de 
aniversários, agendas das atividades, ministérios voluntários, visão da CPV 
e... muito mais. Use e aproveite bem dessa preciosa fonte de informações; 
����  A nova mesa diretora da CPV foi empossada em 16.02.2003, em 
cerimônia dirigida pelo Evangelista da IPV, Sebastião Júnior, 
oportunidade em que o Reverendo Elben orou pelos empossados; 
����  Fique de olho no piquenique do feriado de carnaval, dia 04.03/terça. 
Possivelmente será em intercâmbio com a congregação de Ervália; 
����  Quem não está recebendo o “Brasil Presbiteriano”  procure o Edgard; 
���� Dia 08.03/sábado, temos compromisso!!! Será a inauguração do 
campinho; 
����  Assine Ultimato... não fique fora dessa bênção; 
����  Se você já faz parte de um Núcleo, já está desfrutando da bênção 
desse convívio semanal saudável, com os irmãos da CPV. Se não... procure 
por um dos líderes e passe você também a usufruir desse privilégio que se 
chama... RELACIONAMENTO; 
���� EME-Encontro Missionário Estudantil (nacional). Esse evento 
acontecerá no período de carnaval no CEM;  
����  Wiliam foi eleito o novo Presidente da Rede de Desenvolvimento da 
Zona da Mata e Campos Vertentes-REDDE, cuja eleição ocorreu no dia 
12.02.2003. Em seu comunicado dirigido aos CPVenses ele pede, mais uma 
vez, orientação e apoio dos irmãos no cumprimento dessa missão. 

 

75ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  16.02 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 51 34 19 53 47 
Crianças/Pré-Adolesc. 44 38 05 43 28 
Total 95 72 24 96 75 
 

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. 
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 


