
ESCALA 30/03 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Edgard 
Pregação Cácio 

 
 

CULTO INFANTIL 

Responsáveis Enedina/Beatriz 
Auxiliares Almir Colpani 
 

Próximo Dom, 06/04 
Élsie/Tekinho 

Cácio/Elisângela 
 

CAFEZINHO 
Hoje/30 – Soninha&Cláudio 
Próximo Domingo, 06/04 – Laurinha&Cristiano 

 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
NÚCLEO DIA RESIDÊNCIA 

N. 1 Quarta, 02 Beatriz/Almir 
N. 2 Segunda, 31 Ângela/Pedro 
N. 3 Sábado, 05 Almir/Wiliam (Líderes) 
N. 4 Segunda, 31 Dilcimar/Galvin 
Jovens Sábado, 05 Cácio/Elisângela 
Adolescentes Quinta, 03 Elaine 
 

VOLUNTÁRIOS EM INTERCESSÃO PELA CPV 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

Hoje, 30 Edgard 3891-8557 
Segunda, 31 Edgard 3891-8557 
Terça, 01 Kléos 3891-8823 
Quarta, 02 Elíbia 3891-8448 
Quinta, 03 Carminha 3892-5735 
Sexta, 04 Enedina 3891-7640 
Sábado, 05 Eliane 3891-8799 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Hoje/30,  Alice Baêta – 3891-2316 
Terça/01,  George Kling – 3891-2011 
Quarta/02,  Lúcia Carrasco – 3891-8751 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO/ABRIL 
18/sexta, Luar de Oração 
18-21/sexta-segunda, Acampamento da UPJ 
26/Sábado – Tarde dos Casais 
 

“Duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso 
falar, e falar quando é preciso calar-se.” 

 

CPV – Comunidade 
Presbiteriana de Viçosa 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

Rua Jequeri, 215 João Braz – Viçosa/MG CEP 36570-000 
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DEUS TEM UM PROPÓSITO PARA VOCÊ? 
 
Teria Deus criado o homem e o deixado à deriva? Quando Deus 
criou o homem, teria Ele em mente uma máquina mortífera, pronta 
para destruir tudo e todos que se opusessem aos seus interesses 
pessoais? Ou, seria o homem mais uma “obra” do acaso, que surgiu 
sem fim nenhum? Estaria o homem destinado apenas a nascer, viver e 
morrer? 
 
A Bíblia nos apresenta um quadro diferente. Deus criou o homem 
com um propósito nobre e específico. A criatura se rebelou contra o 
seu Criador e saiu deste propósito. Este desvio interferiu no caráter 
do primeiro homem, de tal forma que todos nós já nascemos com 
uma incontrolável  tendência de dar continuidade àquela mesma 
rebelião. Mas Deus não desistiu e continua nos oferecendo a 
possibilidade de retorno à Sua vontade. Hoje, agora, no tempo e no 
espaço, Deus nos oferece uma possibilidade real de viver de acordo 
com o Seu propósito eterno. E o mais incrível, é que Ele nos dá 
condições também reais para isto! 
 
Mas afinal, que propósito é este? Hoje, no culto de celebração, 
pensaremos juntos sobre isto.  

 Cácio Silva  
 



☺☺☺...VISITANTE,  
SEJA BEM-VINDO 

Você que nos visita, fique à vontade 
em nosso meio. Estamos super 
felizes em tê-lo conosco. Depois do 
culto, fique mais um pouco para que 
possamos conhecê-lo melhor. 
Queremos ser seus amigos. 
 

����...COMISSÕES PARA 
ACAMPAMENTOS 

1) Acampamento da UPJ, na 
Semana Santa � 18/21 – Jussara, 
Elisângela e Kalebe; 
2) Acampamento de toda a 
nossa comunidade no mês de 
setembro – Cácio, Lígia e Néia. 
Disponha-se a ajudar. 
 

����...PAIXÃO DE CRISTO 
Comemoremos a Paixão de Cristo 
orando pelas famílias e filhos da 
CPV, numa vigília de oração,  na 
sexta-feira, 18/04, às 21h30min, no 
terreno. Agende, pois você não pode 
faltar. 
  

�...FUNDO DE MISSÕES 
Prepare-se para a oportunidade que 
teremos de  fortificar o nosso fundo 
de missões, contribuindo com a 
nossa oferta no próximo 
domingo/06. 

�BÍBLIAS e HINÁRIOS - 
INSTRUÇÕES 

Temos 30 Bíblias com Hinários e 20 
Hinários pequenos nos bancos, sob 
controle dos diáconos.  São para uso 
permanente nos bancos e não devem 
ser retirados do salão. Procure colocar 
a Bíblia  nos bancos com a frente para 
baixo, retardando  o seu  desgaste. 
Facilite o uso pelo visitante, 
ajudando-o a manuseá-la.  
 

����BÍBLIAS DOAÇÃO 
Com a finalidade de presentear 
amigos, visitantes e interessados 
temos Bíblias na versão NTLH. 
Procure o Cácio, responsável pelo 
controle, se for de seu interesse 
adquirir um exemplar. 
 
������������...O MUNDO ESTÁ EM 

GUERRA!!! 
Além da guerra no Iraque, o conflito 
da Caxemira (Índia) se arrasta há 
décadas; o conflito na Faixa de Gasa 
também (Palestina); na América 
Latina, temos a guerra do tráfico na 
Colômbia; e na África, dezenas de 
conflitos menores, mas igualmente 
sangrentos. O mundo está em guerra! 
Oremos pela paz mundial!!! 

Mensagem da noite ���� Note e anote____________________________________  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

����...CLASSIFICADOS... ���� 
� Laurinha... Odontopediatra...  				  3891-1759 

� Soninha... Roupas íntimas...  



 3892-6641 
� Lílian... Produtos Natura/Avon... ����  3891-3348 
� Eliane&Silvio... Aluguel de carro para noivas e festas em geral... 

���� 3891-8799 
 

����...O QUE ELES DISSERAM 
 

����...“Condenar Deus por aquilo que os homens fazem em seu nome seria 
como condenar a ciência por desenvolver tecnologia que possibilite uma 
guerra biológica.”  (Ricardo Gondim/Ultimato) 
 

����...“Devemos focar a prática do possível, contribuindo de maneira 
pragmática para o avanço consistente de uma sociedade mais justa, 
democrática e solidária, sem perder o momento certo das ações, evitando a 
negligência como cidadãos e como agentes políticos, que somos.” (Wiliam) 
 

����...“Que o sagrado nome de Deus nunca seja usado como justificativa para 
o ódio. Que ele nunca seja usado como desculpa para a intolerância e para a 
violência.” (Papa João Paulo II/Ultimato) 
 

����...“Confesse ao Senhor suas atitudes de medo, omissão e 
irresponsabilidade. Peça-lhe perdão e ajuda para continuar a jornada.” 
(Reverendo Elben César)  
 

80ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  23.03 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 53 34 7 41 62 
Crianças/Pré-Adolesc. 49 28 3 31 39 
Total 102 62 10 72 101 

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 – Edna;     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 

 

 

 


