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ESCALA – 25/05 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Edgard 
Pregação Cácio 

 
 

CULTO INFANTIL 

Equipe Responsável Elsie/Tekinho 
Auxiliares Bâeta/Solange 

 

Próximo dom, 01/06 
Dilcimar/Ziraldo 
Cláudio/Soninha 

 

CAFEZINHO 
Hoje, Responsáveis ausentes 
Próximo domingo, 01/06 – Dilcimar&Galvin 

 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

 

Segunda 
N. 2 Lúcia/Kléos 

N. 4 Cristiano/Laurinha 

Quarta N. 1 Amir Colpany/Beatriz 

Quinta Adolescentes Ver c/ Kalebe 
 

Sábado 
N. 3 Almir Sacramento/Enedina 

Jovens Elisângela&Cácio 
 

VOLUNTÁRIOS EM INTERCESSÃO PELA CPV 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

Hoje, 25 Galvin 9629-6922 

Segunda, 26 Neuza 3891-8741 

Terça, 27 Beatriz 3892-3094 

Quarta, 28 Lúcia 3891-8823 

Quinta, 29 Rogéria 3891-8592 

Sexta, 30 Soninha 3892-6641 

Sábado, 31 Edgard 3891-8557 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Segunda, 26 – Ana Luiza – 3891-0211 

       Enedina – 3891-7640 
Quinta, 29 –    Wiliam Mateus – 3892-6641 
Sexta, 30    –    Elaine – 3891-8581  
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
07.06 – Dia Mundial de Oração pelas Crianças e Adolescentes em Risco; 
12.06 – Jantar dos Namorados; 
13.06 – Luar de Oração pelas crianças em risco; 
15.06 – Música na Floresta – Coral da UFV; 
18.06 – Aniversário primeiro culto no salão/2000; 
28.06 – Tarde dos casados. 

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  63     –     25 de maio  de 2003 
 

“Conserva-te a ti mesmo puro” 
I Timóteo 5.22b 

 

Existe um animal chamado arminho, cuja pele é 
muito cobiçada pelos caçadores devido o seu auto 
valor. Sua pele é branquíssima e ele faz de tudo 
para não sujar-se. O arminho é muito parecido 
com o coelho, porém, ainda mais esperto do que 
este. Ele possui uma grande habilidade de 
camuflagem misturando-se com a vegetação, o 
que torna quase impossível aos caçadores 
capturá-lo. 
 

Os caçadores, sabendo desta sua habilidade de 
camuflagem e da sua esperteza, usam a seguinte 
estratégia: quando o arminho sai da sua ‘toca’, 
eles sujam a entrada da mesma e ficam 
aguardando o seu retorno. Ao retornar, vendo a 
entrada da sua casa suja, ele fica do lado de fora, 
preferindo ser apanhado e morto pelos caçadores 
do que entrar para o seu esconderijo sujando a 
sua pele. 
 

Que o exemplo deste animalzinho sirva de lição 
para as nossas vidas. Não importa qual seja a 
oferta que recebamos, ou o perigo que tenhamos 
de enfrentar, devemos nos conservar puros. 
Afinal, foi este o mesmo exemplo deixado por 
Jesus, que preferiu morrer do que se contaminar 
com o mundo.  

Cácio Silva 



 FUNDO DE MISSÕES 
Domingo próximo teremos 
novamente a oportunidade de 
contribuir com missões, 
trazendo nossas ofertas. 
Prepare-se durante a semana 
para este momento especial. Se 
cada criança e adulto oferecer o 
equivalente a um dólar por 
mês, teremos uma força maior 
para o Fundo de Missões. 
 

EVENTO 
EVANGELÍSTO 

Domingo, 01.06, daremos 
maior ênfase evangelística ao 
culto. Ore durante a semana 
por esse nosso propósito e 
convide quantas pessoas você 
puder. Empenhe-se nesse 
objetivo. Quem sabe um amigo 
seu está precisando de ser 
tocado pelo poder do Espírito 
Santo! A oportunidade é esta. 
Aproveite-a e faça a sua parte. 
 

HOMENS DE PALAVRA 
Nesta sexta-feira, 30.05, nos 
reuniremos na lanchonete do 
Posto Tip-Top, às 21h, para 
um bate-papo informal. Leve 
disposição, R$ 5,00 para lanche 
e um amigo. Participe! 

CATECÚMENOS 
Temos cinco adolescentes 
concluindo a classe de 
catecúmenos: Daniel, Elaine, 
Hugo, Jonatham e Sara. No mês 
de junho acontecerá, aqui na 
CPV, o batismo e profissão de 
fé dos mesmos. Louvemos a 
Deus por eles. Se você estiver 
interessado em fazer o mesmo, 
procure o Cácio ou Edgard. 
 

 ORAÇÃO MOVE O 
CORAÇÃO DE DEUS 

No Núcleo oramos por cada 
participante. No culto oramos e 
intercedemos pelas famílias. 
Nas quartas no salão tem um 
grupo especial de intercessão. 
As mulheres adotam filhos de 
oração. Os homens oram por 
sustento e trabalho. Uma vez 
por mês temos a vigília de 
oração curtindo o luar no 
terreno. A próxima VIGÍLIA, 
no dia 13 de junho, oraremos 
especificamente pelas crianças e 
adolescentes em risco, sob  a 
coordenação da Elsie e 
do Núcleo 2 (James e Kléos). 
 

“Você não tropeçará se estiver 
ajoelhado.” 

Mensagem da noite ���� Note e anote ___________________________________  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

     �������� ���� LIGUE-SE NESSE CANTINHO 
∫ Contribua para a cesta de alimentação destinada às famílias carentes. 
∫ Traga roupas e cobertores para o Bazar da Rebusca. Deposite na caixa na 
entrada do salão. 
∫ Comece a financiar sua ida ao Acampamento da CPV. Não deixe para a 
última hora. Fale com Lígia, Néia ou Cácio. 
∫ Você deseja celebrar seu casamento no Dia dos Namorados?! Então... 
tome a iniciativa e organize o jantar do dia 12.06. 
∫ Quem recebe e quer continuar recebendo o Jornal Brasil Presbiteriano, 
procure o Osmar e renove a sua assinatura. 
∫ Adote um filho de oração... fale com a Lígia ou Soninha. 
∫ Vocês já perceberam que Luiz Márcio e Kalebe são os voluntários para o 
suporte do som... todos os domingos?! Vamos valorizar pequenos 
detalhes, como este, que fazem a diferença em nossa CPV. 
∫ Leia o Boletim. Você ficará por dentro do que acontece em sua 
comunidade e a leitura contribuirá para o seu crescimento espiritual. 
∫ A Biblioteca vai funcionar com Livros e CDs para seu deleite e 
crescimento espiritual. O balcão foi construído para controlar os 
empréstimos no horário da ED. Eliane é a responsável. Procure-a e 
conheça o regulamento. 
∫ Precisando de gás ou água mineral, chame o Bruno (primo da 
Alessandra), pelo telefone 3891-1314 (Gás Dois Irmãos). 
   

RELATÓRIO DA 88ª E. DOMINICAL E CULTO DE 18.05 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 53 30 04 34 55 

Crianças/Pré-Adolescentes 49 26 01 27 33 

Totais 102 56 05 61 88 

 

EXPEDIENTE 
CONGREGAÇÃO DA  IPV  (PZMN – SLM – IPB) 
Domingos:  Escola Dominical – 9h30min / Culto – 18h 

Quartas: Grupo de Intercessão – 19h40min 
Núcleos nas casas: Segundas, Quartas, Quintas 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 de Núcleos: Almir Sacramento, Cácio, Edgard, Elisângela, James, Kalebe, Kléos. 
Diáconos e Auxiliares: Édson, Sílvio e Ubiracy. 

Conta Bancária IPV/CPV Bradesco Ag. 986-5  C/C 27.169-1 
Boletins – Acesse os 5 últimos números: homenet.com.br/ipv/CPV 

Responsável: Angélica – angelicaaspuv@tdnet.com.br  – 3891-3146 / 2311 / 9965-3686 
 


