
VOLUNTÁRIOS  EM  INTERCESSÃO  PELA   CPV 
Hoje/09, Almir Colpani – 3891-6727;  
Segunda/10, Cácio – 3892-2732; 
Terça/11, Tinoco – 3891-8448; 
Quarta/12, Jussara – 3891-4250; 
Quinta/13, Ednéia – 3891-2231; 
Sexta/14, Edna – 3891-8557; 
Sábado/15,  Lydia – 3892-3752. 
 

HOJE/09 
ED: Classe Única � Cácio 
CULTO: Liturgia ���� Cácio (dízimo);  Mensagem ���� Reinaldo/ABU 
CULTO INFANTIL ���� Elsie/Tekinho – Terezinha/Osmar 

Próximo domingo/09.03 � As crianças não subirão. 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Quinta/13, Baeta – 3891-2316; 
Sexta/14, Luís Márcio – 3891-8581; 
Sábado/15, Alana – 3891-8469. 
                 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO/MARÇO 
13 a 15, Módulo Infantil/Igreja em Células/Oitava Igreja/BH; 
15/sábado, Inauguração campinho;  Retiro Presbíteros e esposas IPV; 
20 a 23, Acampamento Mocidade/IPV-BH; 
21/sexta, Luar de Oração; 
22/sábado, UPJ; 
28/sexta, Homens de Palavra; 
29/sábado, Reunião das Mulheres; 
30/domingo, Evento especial de evangelismo. 
 

NÚCLEOS DA SEMANA 
Núcleo 1 – Angélica&Filhos;   Núcleo 2  -  Lígia&Jorge. 
Núcleo 3 – Almir/Wiliam – 3891-7640/3891-4250  
Jovens: Elisângela&Cácio – 3892-2732 
 

ESCALA DO CAFEZINHO ����Hoje/09, Enedina&Almir;  
                                        Próximo Domingo/16.03 – Beatriz&Almir 
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MENSAGEM DE CURITIBA 
Núcleo do Homem ou Núcleo de Deus?  O núcleo do 
homem tem a estratégia certa. Funciona com os 4 E’s, reflete 
sobre o sermão de domingo, envolve as crianças, convida 
pessoas... mas não experimenta edificação real, pois somente 
Deus pode edificar, não presencia conversões reais, pois 
somente Deus pode converter um incrédulo, não tem fervor 
evangelístico, pois somente Deus nos desperta para tal, não tem 
interesse pelo discipulado, pois somente discípulos cheios do 
Espírito discipula. O núcleo de Deus pode até não funcionar 
como "manda o figurino" em termos de estratégia, mas 
experimenta o poder de Deus de forma prática e real. Há 
confissão de pecados de forma espontânea, sem forçar a barra; 
há conversões reais – pessoas virando a página pra valer; há 
fervor evangelístico e por isto cresce e multiplica; há discipulado 
e por isto cresce na maturidade; há muita oração e por isto Deus 
age livremente; há evidência do fruto do Espírito e 
manifestação dos dons. Os problemas/pecados não ficam 
ocultos, se manifestam, mas há cura e restauração. Estamos 
usando a estratégia certa, mas dependemos totalmente do agir 
sobrenatural de Deus, e isto só podemos experimentar com 
muita oração, abertura para o agir do Senhor e humildade de 
coração. Deus, aviva a minha vida e a Tua obra! (Cácio Silva) 
 
 "Evangelismo não pode ser definido em termos de resultados, 
mas de fidelidade ao Senhor"  
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ESCOLA DOMINICAL INFANTIL  
Estamos iniciando hoje uma nova série de lições no departamento 
infantil. Nos próximos quatro meses, nossas crianças estarão estudando 
sobre "Ação e Reação" nos livros de Timóteo, Tito e Filemom. O 
princípio bíblico estudado na ED será revisto nos núcleos e você terá o 
privilégio de crescer com o seu filho, aplicando o mesmo em casa, 
através das dinâmicas sugeridas. Invista tempo na formação espiritual 
do filho, acompanhando e participando. 
   

HOJE À NOITE... DÍZIMOS E OFERTAS 
Teremos o privilégio de servir ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. 
Esta prática vem desde os tempos de Abraão (Gn 14.18-20). Traga seu 
dízimo com alegria, lembrando que Deus não se importa com 
quantidade, mas com fidelidade. Caso não possa trazer hoje, deposite 
na conta da IPV, no Bradesco. 
   

EVENTO EVANGELÍSTICO DA CPV 
Reservamos o último domingo de março para um evento evangelístico 
na CPV. Excelente oportunidade para você trazer aquele amigo por 
quem está orando. O que Deus espera de nós é fidelidade! Ore desde já 
e esteja disposto a se envolver de forma prática e entusiasta. 
 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
O mundo festeja e abraça a companheira... a mãe... a profissional. Mas... 
esse dia não é nada... perto do que você merece!!!  Parabéns àquela que no 
cotidiano transforma mundo e coração!!! Oito de março... Dia 
Internacional da Mulher!!! 
 

BÍBLIAS E HINÁRIOS NOS BANCOS DA CPV 
Com uma oferta, pudemos comprar mais Bíblias e Hinários para os 
bancos. Não devem ser retirados do salão. Quando os usar devolva-os 
para o lugar de forma que não estraguem a capa. Sempre ajude 
o visitante do lado, abrir, ler e cantar. 
 

INAUGURAÇÃO DO CAMPINHO 
No próximo sábado, 15/03, estaremos inaugurando o campinho do 
nosso terreno. Fique ligado! 
   

Mensagem da noite � Note e anote_______________________________  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

CIDA GRADUOU-SE EM PEDAGOGIA PELA UFV 
Como é conhecida, Cida do Ademir, tem colaborado com a 
educação infantil na CPV. Ela nos enviou seu convite de 
formatura que aconteceu na UFV nesse final de semana.  A 
CPV alegra-se com esta vitória  e deseja que  Deus a abençoe 
em sua vida profissional. Eles moram no Cantinho do Céu, 
próximo ao Colégio Raul de Leoni. A Cida, querida por 
todos nós, tem sido uma bênção para as nossas crianças, de 9 
a 12 anos.   

ATIVIDADES DE CARNAVAL: 
1. SEGUNDA-FEIRA ���� MUTIRÃO NO TERRENO 
Foi excelente o mutirão que oito Homens de Palavra fizeram 
para aguar as árvores, limpar e cortar a grama.  Você sabia 
que sua árvore precisa de uma lata de água por semana, na 
ausência de chuvas?!  
2. TERÇA-FEIRA ���� PIQUENIQUE 
 Uma grande bênção para 33 crianças, 53 adultos, jovens e 
adolescentes, além do Cléber que reside na Sede Campestre 
da ASPUV e seus familiares. Fomos recebidos com muito 
carinho e deliciosos quitutes  preparados por Marlene,  
saboreados no decorrer do dia! Com certeza, a união faz a 
força, e lá pudemos comprovar essa assertiva. Dia gostoso, 
marcado por saudáveis  bate-papos... em total descontração. 
  

77ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  02.03 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 51 25 07 32 30 
Crianças/Pré-Adolesc. 44 25 02 27 21 
Total 95 50 09 59 51 

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 


