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ESCALA – 01/06 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Elisângela 
Pregação Cácio 

 
 

CULTO INFANTIL 

Equipe Responsável Dilcimar/Ziraldo 
Auxiliares Cláudio/Soninha 

 

Próximo domingo, 08/06 
Enedina/Beatriz 
Ricardo/Eva 

 

CAFEZINHO 
Hoje, Dilcimar&Galvin 
Próximo domingo, 08/06 – Lúcia&Kléos 

 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

 

Segunda 
N. 2 Soninha/Cláudio 

N. 4 Eunice/Renata 

Quarta N. 1 Lúcia/Carlos 

Quinta Adolescentes Ver c/ Kalebe 
 

Sábado 
N. 3 Néia/Priyanka 

Jovens Elisângela/Cácio 
 

VOLUNTÁRIOS EM INTERCESSÃO PELA CPV 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

Hoje, 01 Kléos 3891-8823 

Segunda, 02 Elíbia 3891-8448 

Terça, 03 Carminha 3892-5735 

Quarta, 04 Enedina 3891-7640 

Quinta, 05 Eliane 3891-8799 

Sexta, 06 Márcia 3891-8581 

Sábado, 07 Angélica 3891-2311 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Quinta, 05 – Wiliam – 3891-4250 

     Paulo Sacramento – 3891-7640 
     Gustavo Kling – 3891-2011 

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
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; 
06.07 – Início da classe conjunta da ED. 
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“Segue-me” 
Lucas 5.27 

O “segue-me” de Jesus não é um convite, mas 
sim  uma ordem. Não foi proferido por um 
simples mestre desejoso de arrebanhar 
seguidores, mas sim pelo Mestre dos mestres, 
o Senhor do universo, em cujas mãos está o 
poder de transformar desonestos cobradores 
de impostos em servos fiéis, simples 
pescadores em líderes de multidões, 
perseguidores da igreja em apaixonados 
pregadores do evangelho. 

Logo, a resposta ao “segue-me” não é uma 
questão de aceitar ou recusar, mas sim de 
obedecer ou desobedecer. Perante o Mestre 
Jesus, somos obedientes ou desobedientes.  

Esta ordem não foi dada apenas a Levi e aos 
demais apóstolos, mas a todos daquela época 
e dos dias de hoje. Logo, nós também somos 
confrontados pelo “segue-me”! Qual é a sua 
reação: obediência ou desobediência? 

Mas quais são as implicações de seguir a 
Jesus? Conversaremos sobre isto hoje à noite. 

Cácio Silva 



$$$ TESOURARIA 
O Tesoureiro, Kléos, está à 
disposição de todos os 
interessados para responder 
qualquer pergunta sobre a 
Tesouraria. Um relatório das 
nossas receitas e despesas está 
afixado no mural, perto do 
escaninho. Leia, pergunte, fique 
por dentro e participe dando 
suas sugestões.  
 

DISCIPULADO 
Se você quiser formar uma 
parceria de discipulado com 
um novo na fé, temos 
à disposição material para 
orientação. Fale com o seu 
líder de núcleo ou  com o 
Cácio.  
 

CULTO INFANTIL 
Uma vez por mês as  crianças 
até 8 anos não sobem. A 
finalidade é que elas comecem 
a  participar do culto com os 
pais. Os   facilitadores do culto 
infantil, ajudados pelos pais, 
usam material a nível das 
crianças afim de orientá-las. A 
coordenadora desse trabalho  é 
a Enedina.  

PAIS NO PROCESSO 
EVANGELIZADOR 

A revista LARANJA serve de 
orientação para os pais no 
processo evangelizador dos 
filhos, particularmente dentro 
da família, a partir do 
princípio bíblico apresentado na 
ED. Não deixe seu filho 
abandonado e sem crescimento.  
 

���� MESA DIRETORA 
Levando 2004 a Sério 

A mesa diretora se reunirá todo 
terceiro domingo dos meses 
ímpares, após o culto, e a 
qualquer momento quando for 
preciso, discutindo sobre 
o pastoreio da CPV para 2004, 
porque o Cácio só poderá 
continuar conosco até  o mês de 
dezembro. Suas sugestões serão 
bem vindas. Em breve faremos 
uma assembléia sobre o assunto.  
 

COMPARTILHANDO 
Os líderes e auxiliares de 
núcleos se encontram, como 
casal, todo terceiro domingo 
dos meses pares após o culto, 
para trocas de experiências e 
compartilhamentos.  
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EMERIC e MARCY 
Emeric e Marcy são missionários da Missão Oriente, com projeto de 
trabalhar entre muçulmanos no Sul da Espanha (Estreito de Gibraltar), 
Norte da África e Oriente Médio, com ministério de evangelização via 
rádio e TV. Ainda não saíram ao campo por falta de sustento 
financeiro, mas, enquanto isto, colaboram na Rebusca com o MQV – 
Mais Que Vencedores, realizando um belíssimo trabalho com 
adolescentes carentes. Na CPV lecionam também para os adolescentes 
na ED, além da  Marcy colaborar  no louvor e o Emeric nas 
transparências. Eles têm três filhos adolescentes: João Victor (16 anos), 
Daniel (14) e Talita (12). A Mesa Diretora decidiu destinar as 
ofertas missionárias para este casal. Abençoe o ministério deles 
com sua contribuição. HOJE MESMO É DIA DA OFERTA 
MISSIONÁRIA! 

 

���� LUAR DE ORAÇÃO ESPECIAL – 06.06 
Nosso luar de oração deste mês será na próxima sexta-feira,  dia 06. 
Estaremos orando especificamente pelas crianças e adolescentes em 
risco, sob a coordenação da Elsie e do Núcleo 2 (James/Kléos). No 
último luar de oração no terreno, comemos batata doce assada nas 
brasas da fogueira e oramos pelas famílias. Foi um tempo precioso. 
Para o próximo esperamos você! 
 

     ��������������������ELISÂNGELA, Somos agradecidos a Deus pela 
sua recuperação. Com carinho te acolhemos de volta ao nosso meio. As 
saudades  confirmaram que  você é muito especial para nós e o quanto 
te amamos. Conte sempre com a sua família CPVense.     Bem-vinda! 
 

                   RELATÓRIO DA 89ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 25.05 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 53 30 09 39 46 

Crianças/Pré-Adolescentes 49 29 04 33 28 

Totais 102 59 13 72 74 
 

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: Edgard, James, Kléos, Almir Sacramento,  
Osmar Ribeiro, Cácio, Elisângela e Kalebe. 

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

 


