
ESCALA – 11/05 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Wiliam 
Pregação Cácio 

 
 

CULTO INFANTIL 

Equipe Responsável Enedina/Beatriz 
Auxiliares Sílvio 

 

Próximo dom, 18/05 
Élsie/Tekinho 

Márcia 
 

CAFEZINHO 
Hoje, Elsie&James 
Próximo domingo-18/05, Lígia&Jorge 

 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

 

Segunda 
N. 2 Ana Paula/Luiz Cláudio 
N. 4 Iraci 

Quarta N. 1 Angélica&Filhos 
Quinta Adolescentes Kalebe 
 

Sábado 
N. 3 Tekinho 

Jovens Tiago/Daniel 
 

VOLUNTÁRIOS EM INTERCESSÃO PELA CPV 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

Hoje, 11 Tinôco 3891-8448 
Segunda, 12 Jussara 3891-4250 
Terça, 13 Ednéia 3891-2231 
Quarta, 14 Edna 3891-8557 
Quinta, 15 Lydia 3892-3752 
Sexta, 16 Ubiracy 3892-3752 
Sábado, 17 Baêta 3891-2316 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Terça-feira13,  Kézia – 3891-8557 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
Hoje,11 – Dia das Mães; 
17.05 – Reunião das Mulheres; 
19/24.05 – Semana de Evangelização do Cem; 
23.05 – Luar de Oração; 
25.05 – Evento Especial de Evangelismo; 
30.05 – Homens de Palavra. 
07.06 – Dia Mundial de Oração pelas Crianças em Risco 

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  61     –     11 de maio  de 2003 
 

PORQUE COMUNIDADE?  
MUDANÇA DE MENTALIDADE – VI 

 

Delegar faz parte da paternidade espiritual. Delegamos aos nossos filhos o 
prazer de viver e a sua independência. Delegar é viável mais pelo convívio do 
que por instrução intencional. Viver a vida cristã em Comunidade é o nosso 
desafio. É mais que uma opção, é uma questão de obediência e a obediência é 
a mais nobre atitude de quem foi chamado para liderar (Is 32.8).  Para Deus, 
ninguém é mais capacitado que os pais para auxiliar a criança em seu 
desenvolvimento harmônico, pois, foi a eles que deu a tarefa de educar e 
ministrar os valores do Reino. De forma natural e diária os conceitos vão 
sendo transmitidos, influenciando decisivamente na vida dos filhos, formando 
a visão e determinando o seu comportamento em relação ao mundo. Cristo é 
tão real na vida dos pais que passa a alcançar e transbordar os filhos, a família 
e depois os que estão ao seu redor. A responsabilidade é paterna. Não só da 
mãe ou do pai, mas dos dois. Dt 6.6-8: Guardem sempre no coração as leis 
que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos.  São 
3 importantes momentos na semana, para o crescimento do seu filho, com 
materiais didáticos de auto nível: 1. Escola Dominical, 2. Encontro do núcleo 
e 3. Participação direta dos Pais em casa com a revista de capa laranja.  Edgard 
 

ESCOLA DOMINICAL 
Semestralmente oferecemos 4 cursos na Escola Dominical: 1. Doutrinas, 2. 
Panorama do AT, 3. Panorama do NT e 4. Vida Cristã. Todos as pessoas da 
CPV deverão passar por estes cursos em 2 anos. Depois de 2 anos teremos as 
classes de interesses e assuntos atuais permanentes. O discipulado pessoal 
prepara o novo membro para o batismo e pública profissão de fé, juntamente 
com o curso de catecúmenos ou de doutrinas. As crianças estudam, com 
reforço dos Pais em casa, com a revista de capa laranja e com os facilitadores 
nos núcleos de assuntos quadrimestrais.  
 

PRÁTICAS DEVOCIONAIS DO CEM 
O CEM ofereceu nesta semana aos seus alunos, na sala 4 da IPV, o curso de 
Práticas Devocionais com o Reverendo Elben, aberto ao público das igrejas 
em geral. Da CPV participaram Angélica, Ricardo e Carlos Jerez. 
 
 



VIAGENS A SERVIÇO 
Chegou de viagem o nosso 

irmão Fernando Baeta, 10 dias 

na Espanha. Agradecemos a 

Deus pela proteção durante a 

viagem. Neste final de semana o 

Edgard está participando de um 

Congresso em Campos do 

Jordão-SP e aproveitou para 

levar toda a família, onde irão se 

encontrar com a Sarah para 

matar a saudade 
 

NÚCLEOS DE 
GERAÇÃO INTEGRADA 
Trabalhamos com 4 núcleos de 
geração integrada e 2 núcleos 
homogêneos de adolescentes e 
jovens. Estes 6 núcleos oferecem 
espaço para crescimento e 
evangelização através de 
relacionamentos e amizades. 
Participe edificando seu irmão.  
 
DÍZIMOS E OFERTAS  

Todo segundo domingo, temos o 
privilégio de participar da Graça 
de doar, num momento especial 
do culto, para o sustento da CPV. 
Vamos nos preparar em família e 
trazer com alegria, hoje à noite, 
nossas contribuições voluntárias 
EM GRATIDÃO pela salvação 
em Jesus Cristo.  

FUNDO DE MISSÕES 
 

Domingo passado recolhemos o 
valor de R$ 130,00 para o fundo 
de missões, elevando o saldo deste 
fundo para R$ 316,00. 
 

DIA DAS MÃES 
 

Maio é um mês especial para a 
família coincidindo com a 
comemoração do Dia das Mães, 
hoje,  Segundo domingo. A CPV 
homenageia as mães e quer 
continuar valorizando a família em 
todos os sentidos. Família faz 
parte do propósito de Deus.  
 

NOVAS FAMÍLIAS 
 

Armando, Alessandra, o primo 
Bruno e a Leila com os filhos 
estão participando ativamente dos 
cultos e dos núcleos. Desejamos as 
bênçãos do Pai sobre estas duas 
famílias, além de completa 
interação na CPV.  
 
LIVROS DA EDITORA 

ULTIMATO 
 

Agora você encontra os livros da  
Editora Ultimato não só na 
Livraria do CEM mas, também,  
na Livraria e Papelaria Lune na 
Praça Silviano Brandão, 46, 
telefone 3892-4188.  

Mensagem da noite ���� Note e anote____________________________________  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Queridos da CPV, 
Novamente passamos por alguns dias difíceis em se tratando da saúde da 
Elisângela. Após inesperada hemorragia que exigiu curetagem,  uma 
inexplicável e forte dor abdominal deixou-nos apreensivos e, novamente, 
voltamos para o Hospital na madrugada do dia 01.05. Foram necessários 
vários exames até que uma tomografia computadorizada diagnosticou uma 
pequena infecção pós-curetagem, gerando gases que se espalharam nas 
cavidades causando fortíssimas dores. No sábado à tarde tais dores foram tão 
intensas que foi preciso injetar dose forte de Buscopan no soro  para aliviar 
tamanho desconforto. Foram dias de apreensão, mas o cuidado do Senhor foi 
constante. Agora já estamos em casa e ela passa bem. Muitíssimo obrigado 
pelo apoio incondicional dos irmãos. Sentimo-nos apoiados por uma 
verdadeira família. Que o Senhor os abençoe por tudo. Um médico da nossa 
igreja em BH quer fazer uma avaliação de todo o processo e, por isto, 
pretendemos viajar para lá ainda esta semana. Por favor, continuem nos 
cobrindo em oração. Abraços, Cácio e Elisângela (07/05/03 – 10:10h) 
 

CLASSIFICADOS 
Carlos Jerez Carrasco (3891-8751) faz também, artesanalmente, pintura de 
carros antigos, alem de instalações elétricas, consertos de portões eletrônicos e 
outras utilidades. Se você tem alguma habilidade manual, quer vender e/ou 
comprar algo deixe o seu recadinho aqui.  

ESCOLA DOMINICAL  
86ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  04.05 

Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 53 36 07 43 61 

Crianças/Pré-Adolesc. 49 27 02 29 48 

Total 102 63 09 72 109 

 
CONGREGAÇÃO DA  IPV (PZMN – SLM – IPB) 
Domingos:  Escola Dominical,  9h30;     Culto,  18horas 

Grupo de Intercessão, Quartas, 19h40 
Núcleos nas casas – Segundas, Quartas e Sábados 

Obreiros - Cácio e Elisângela Silva (Parceria 8ª IP-BH) – 3892-2732  
Mesa Diretora – Edgard Alves (Presidente), Osmar Ribeiro (Vice), Jussara Alves (Secretária), 
Kléos Jr. (Tesoureiro), Cácio Silva (Obreiro), James Gilbert (Missionário) e Wiliam Alves (Pb. 
Conselheiro).  
Líderes e Auxiliares de Núcleos: Cácio, Edgard, Osmar, James, Kléos, Cláudio, Elisângela, 
Kalebe e Almir Sacramento.  
Responsáveis: Equipe de Música e Adoração – Kléos; Som – Kalebe; Missões(CEM) – Tequinho; 
Ação Social(Rebusca) – Ednéia; Jornais BP/Ultimato – Osmar; Biblioteca – Eliane; Intercessão – 
Ubiracy; Cafezinho – Beatriz; Limpeza e materiais – Lígia; Cursos e Cartões – Eliane; Cadastro 
geral – Luiz Carlos; Materiais permanentes – Márcia; Construção e Terreno (Relator comissão) – 
Fernando; Página Internet – Pacheco; ED Infantil – Edna; Culto Infantil – Enedina Sacramento. 
Diáconos e auxiliares – Edson, Ubiracy e Sílvio. 
Conta Bancária IPV/CPV Bradesco Ag. 986-5  C/C 27.169-1   
Boletins - Acesse os 5 últimos números: homenet.com.br/ipv/CPV  
Resp.: Angélica – angelicaaspuv@tdnet.com.br – 3891-3146 / 2311 / 9965-3686 
 


