
ESCALA HOJE,  16.03 
PROGRAMA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Edna  

Pregação Cácio 

 
CULTO INFANTIL 

As crianças não vão subir 
 

Próximo Domingo, 23/03 
Ziraldo/Dilcimar 
Galvin/Lígia 

 

CAFEZINHO 
Hoje/16 – Beatriz&Almir 

Próximo Dom, 23/03 – Elisângela&Cácio 

 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
NÚCLEO DIA RESIDÊNCIA 

N. 1 Segunda, 17  Terezinha/Osmar 

N. 2 Segunda, 17 Elsie/James 

N. 3 Sábado, 22 Wiliam/Almir 3891-4250 / 7640 

Jovens Sábado, 22 Alan 

Adolescentes Quinta, 20 Elisângela – 3892-2732 

 

VOLUNTÁRIOS EM INTERCESSÃO PELA CPV 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

Hoje, 16 Ubiracy 3892-3752 

Segunda, 17 Baeta 3891-2316 

Terça, 18 Wiliam 3891-4250 

Quarta, 19 Camila 3891-8568 

Quinta, 20 Elisângela 3892-2732 

Sexta, 21 Edson 3891-4250 

Sábado, 22 Lígia 3891-8568 

 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Quinta/20,  Danielli Bhering 

Lúcia – 3891-8823 
Sexta/21,  Kalebe – 3891-8557 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO/MARÇO 
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. 
 
 

CPV – Comunidade 
Presbiteriana de Viçosa  

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

Ano  II     –     Número  53     –     16 de março de 2003 
 

FUNÇÕES PRIMÁRIAS DO CRISTÃO 
Na Ótica da Grande Comissão 

 

Na perspectiva da Grande Co-missão, temos três funções 
primárias. Para cumpri-las, não é necessário nenhum dom especial, 
mas apenas disposição e obediência ao Senhor. 
 

Testemunhar – função martírica (At 1.8): Biblicamente, 
testemunha é aquela pessoa que vivenciou o ocorrido, que 
experimentou e não apenas presenciou o fato. Testemunhar, é falar 
daquilo que Deus fez ou está fazendo em minha vida. Esta função 
precede às demais, porque envolve o caráter cristão. “Martírica”, 
fala de morte. Se tornar uma testemunha é morrer para o mundo e 
ter o caráter transformado por Deus. 
 

Pregar – função kerigmática (Mc 16.15): Deus é o rei do 
universo, nós somos seus mensageiros e o evangelho é sua 
mensagem. Entregar esta mensagem ao mundo é o que a Bíblia 
chama de pregar. É falar de Jesus e da possibilidade de 
redenção através do seu sacrifício. “Kerigmática”, fala de 
anúncio e aponta para a fidelidade do mensageiro (arauto). 
 

Discipular – função didática (Mt 28.19): Jesus é o nosso 
Mestre e nós somos seus discípulos. O verdadeiro discípulo é 
aquele que segue irrestritamente a Jesus e procura imitá-lo em 
tudo. “Didática” fala de ensino, mostrando que discipular é 
ensinar de forma teórica e prática, tudo o que Jesus ensinou. É 
levar pessoas a se tornarem parecidas com Jesus. 
 

Tudo isto é uma questão de obediência e fidelidade! 



TESTE VOCACIONAL E 
MISSIONÁRIO  

Elíbia e Tinoco  voltaram do 
sertão sergipano, animados por 
terem confirmado o chamado para 
o carente nordeste. Numa 
atividade media de 12 horas por 
dia de trabalho, tendo percorrido 
mais de 550km pelo interior 
destacamos suas atividades: 11 
reuniões, 7 pregações, 21 visitas, 2 
aulas, 8 palestras, 5 estudos 
bíblicos,  1 curso para professores 
de ED. Que Deus continue 
abençoando nossos queridos 
irmãos em seu ministério.  
 

PREPARE OS SEUS 
FILHOS PARA AS 

REUNIÕES 
Conscientize o seu filho da 
importância das reuniões da igreja. 
Antes de sair para o culto ou 
núcleo, converse com ele; durante 
as reuniões, cuide dele e ajude-o a 
ter reverência; depois, converse 
novamente e veja o que ele 
entendeu, tire dúvidas... As 
reuniões precisam ser significativas 
para seu filho. 
 

SARAH EM ALFENAS 
 Edna&Edgard agradecem o 
carinho dos irmãos quando da 
despedida da Sarah, que foi para 
Alfenas cursar Enfermagem na 
EFOA.  Oremos por ela. 

LUAR DE ORAÇÃO NO 
TERRENO 

Sexta-feira nos reuniremos às 21h 
para o luar de oração. Não deixe de 
participar deste momento de busca 
e intercessão. A oração é 
fundamental para uma 
espiritualidade sadia. Vá com muito 
ânimo e disposição. 
 

ASSEMBLÉIA GERAL 
ANUAL/CEM 

O presidente do CEM, Edgard 
Alves, no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca todos os 
membros efetivos para avaliar o 
relatório de 2002, em  Assembléia 
Geral Ordinária, que acontecerá  na 
sala Ásia, na próxima quinta-feira, 
dia 20, às 19h15min, em primeira 
convocação. 
 

ORE PELO CULTO  
DO DIA 30/03 

Daremos uma forte ênfase 
evangelística neste dia e queremos 
te encorajar a trazer convidados. 
Aguarde maiores detalhes e esteja 
orando. 
  

DEUS AMA A QUEM DÁ 
COM ALEGRIA 

No dia 02.03 foram ofertados R$ 
56,00 para Missões e no 
domingo/09 recolhemos R$ 
1.737,00 para o sustento da CPV. 
 

Mensagem da noite ���� Note e anote____________________________________  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

O ANIVERSÁRIO DO BOLETIM NUMA PRECE DA NÉIA 
“Obrigada Senhor por que há um ano nasceu nosso boletim, um bom 
colaborador em nossa comunidade... Obrigada por que ele nos traz 
notícias de sua obra... motivos para orarmos uns pelos outros, 
fortalecendo nossos laços... Obrigada por que ele sempre nos lembra 
que em todos os dias da semana alguém jejua e ora pela CPV... 
Obrigada por que ele sempre tem um ensinamento da sua palavra 
para nos confortar, alegrar e nos mostrar o caminho em que devemos 
andar... Obrigada por que ele sempre nos lembra do dia em que 
devemos consagrar uma oferta para missões, auxiliando assim nossos 
amados missionários a levar a sua palavra para outros povos... 
Obrigada por que ele sempre nos lembra de preparar o cafezinho para 
o final do culto, transformando assim, o momento da despedidas 
num momento de alegria, de muitos abraços... uma hora preciosa de 
comunhão... Obrigada por que ele nos lembra de que é um privilégio 
participar da Graça de contribuir através dos dízimos... Obrigada 
pelas notícias dos núcleos, local onde temos o privilégio de nos 
relacionarmos com os nossos irmãos queridos... Obrigada por que 
este boletim é uma alegria em nossa comunidade... este boletim é uma 
bênção em nossas vidas... e obrigada Senhor por ter despertado uma 
pessoa especial para cuidar deste Ministério com tanta dedicação e 
amor... e muito obrigada Senhor por que no meio da semana quando 
a saudade da CPV aperta, a gente dá mais uma lida no Boletim e fica 
feliz por que, com certeza, sabemos que no próximo domingo tem 
mais... Obrigada pela orientação e contribuição do Edgard durante 
um ano e... obrigada pela disposição do Cácio que, em parceria com a 
Angélica, passa a contribuir na confecção do Boletim.” (Néia) 
 

78ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  09.03 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 53 28 05 33 43 
Crianças/Pré-Adolesc. 44 26 03 29 30 
Total 97 54 08 62 73 

CONGREGAÇÃO DA  IPV (PZMN – SLM – IPB) 
Domingo:  Escola Dominical,  9h30min;     Culto,  18horas 
Grupo de Intercessão, Quartas, 19h40min; Núcleos (células) nas casas – Segundas e Sábados 
Obreiros - Cácio e Elisângela Silva (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 – Édna;     Culto Infantil – Enedina Sacramento. 
Junta Diaconal – Edson, Ubiracy e Sílvio. 
Conta Bancária IPV/CPV Bradesco Ag. 986-5  C/C 27.169-1.  

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv  
Resp.: Angélica – angelicaaspuv@tdnet.com.br – 3891-3146 / 2311 / 9965-3686 

 


