
ESCALA – 29/06 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Cácio 
Pregação Jony 

 
 

CULTO INFANTIL 

Equipe Responsável  

Não vão subir 
Auxiliares 

 

Próximo domingo, 06.07 
Elsie/Tekinho 

Wiliam 
 

CAFEZINHO 
Hoje, Lanche especial (famílias novos membros) 
Próximo domingo, 06/07 – Eva&Ricardo 

 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

 

Segunda 
N. 2 Elsie/James 

N. 4 Marina/Leonídio 

Quarta N. 1 Ana Lídia 

Quinta Adolescentes Sara e Daniel 

Sábado Jovens Juliana 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

Hoje, 29 Rogéria 3891-8592 

Segunda, 30 Soninha/Edgard 3892-6641;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!!!! 
Segunda, 30 – Dona Lydia – 3892-3752 
Terça, 01 – Osmar Ribeiro – 3891-3382 
Quarta, 02 – Hermes – 3891-9393 
 Sábado, 5 – Victória Suzana Gilbert  
                     Rafael Carrasco  

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 
07-11,07 – Curso de Consciência Missionária no CEM; 
18.07 – Vigília de Oração (Residência Elsie/James); 
03.08 – Reinício das classes ED, com novos cursos; 
04.08 – Culto de abertura do semestre no Cem; 
22.08 – Luar de Oração; 
29.08 – Homens de Palavra. 

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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BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ 
 

Daniel, Jonatham, 
Hugo, Sara e Elaine 
 

O batismo é um 
sacramento instituído 
por Jesus, como sinal 
visível da graça de 
Deus, ao alcançar o 
homem com a bênção 
da salvação, introdu-
zindo-o no Corpo de 
Cristo – a Igreja. A 
Profissão de Fé é uma 

declaração pública da decisão e disposição de seguir 
Jesus, de acordo com os princípios cristãos 
claramente expressos na Palavra de Deus. Com este 
ato, a pessoa assume pra valer um compromisso 
público com Deus e com a igreja. Hoje, no terceiro 
aniversário da CPV, festejamos a decisão dos nossos 
adolescentes em assumir voluntária e definitiva-
mente este compromisso. Como membros 
comungantes, passam a gozar de todos os direitos e 
submetem-se a todos os deveres da igreja. São 
nossos filhos confirmando sua fé em Cristo e 
dizendo: ‘somos discípulos de Jesus’. Que eles 
sejam uma bênção para o Reino e a CPV uma 
bênção para a vida deles. 



FORMATURA DO 
JÚLIO EM DIREITO 

Nos próximos dias 2, 3 e 4 em 
Belo Horizonte acontecerão as 
solenidades de formatura do Júlio, 
filho da Angélica, diplomando da 
Faculdade Milton Campos. 
Uma alegria que precisa ser 
comemorada. O convite especial 
está afixado no mural. Esta vitória 
não é somente do Júlio, mas de 
todo o Corpo de Jesus na CPV 
que caminha junto com a família, 
especialmente a mãe. Vamos nos 
alegrar e agradecer a Deus, 
também, em um culto com a 
presença do Júlio, amigos e 
familiares aqui na CPV, no último 
domingo de julho, com a 
participação do Rev. Elben César.  

(Edgard) 
 

VISÃO 
A paixão das famílias da CPV, é a 
de transformar cada pessoa 
num verdadeiro e frutífero 
discípulo de Jesus. Transformar 
pela santificação em Jesus, que 
nos liberta do poder do pecado, 
uma vez que já fomos libertos da 
culpa do pecado pela justificação 
na cruz. Somente faz discípulo 
quem foi transformado em 
discípulo. 

ACAMPAMENTO CPV 
Procure o Cácio, Néia ou Lígia e 
faça hoje mesmo sua inscrição, 
parcelando até o mês de setembro. 
Será nos dias 04 e 05 de outubro e 
você com sua família não podem 
ficar de fora. 
 

CLASSE CONJUNTA 
Domingo próximo iniciaremos 
uma série de estudos em classe 
conjunta, sobre Dons Espirituais. 
Prepare-se esta semana, lendo 
sobre o assunto.  
 

MISSÕES 
"George Peters"  disse que o 
mundo está muito mais preparado 
para receber o Evangelho do que 
os cristãos para propagar. Nosso 
alvo de ofertas missionárias no 
próximo domingo, primeiro do 
mês, é que cada criança e cada 
adulto contribua com o valor 
equivalente a um dólar para 
missões. Estamos ajudando o casal 
Marcy e Emeric neste ano.  
 

ÁRVORES E GRAMADO 
Sua árvore precisa de adubo e 
água. Seis já morreram e precisam 
ser replantadas. Quando for 
molhar  sua arvore jogue água no 
gramado também. 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

TRÊS ANOS DE HISTÓRIA E BÊNÇÃOS 
No ano de 1999 nasceu no núcleo da cabana (que funcionou pela 
IPV toda segunda feira desde 1993), a vontade de reunir num ponto 
fixo, para facilitar a influência evangelizadora nesta região de 
Viçosa. Em 2000 depois de um retiro de 2 dias num sitio em Ponte 
Nova, com a ajuda da tia Cida (psicóloga) e outros, este núcleo e os 
moradores da região, analisaram e avaliaram as conseqüências da 
decisão. Em seguida foi alugado o salão e em 18 de junho de 2000 
foi inaugurado o ponto de pregação.  A Escola Dominical veio em 
setembro de 2001. Nascemos com a idéia de ter em cada casa uma 
igreja, sendo cada cristão um ministro, motivados pelo sacerdócio 
universal de todos os crentes. Fizemos treinamentos. Participamos 
em congressos. Visitamos igrejas fora de Viçosa e alguns fizeram os 
4 módulos de uma igreja em núcleos para evangelização. Hoje 
temos a convicção de estarmos no caminho certo e apaixonados 
com a visão de “transformar cada pessoa num verdadeiro e 
frutífero discípulo de Jesus”. Esta visão passa pelo discipulado, 
reuniões nas casas, cultos e treinamentos da escola dominical, numa 
vida de intimidade e relacionamento profundo com Deus. Cada 
crente sendo um ministro, forma uma família que imita Jesus no 
seu estilo de vida e caráter, por sermos parecidos com Ele. Esta 
história vai continuar com muitas bênçãos pelo dono da Igreja que 
é Jesus. Hoje, temos 5 núcleos que enfatizam de igual forma a 
edificação, o evangelismo e o discipulado, a partir de 
relacionamentos. Nestes 3 anos, várias famílias se juntaram a nós, 
outras passaram por aqui, deixando cada uma a sua contribuição. 
Quase 70 edições semanais do boletim conta esta história com 
detalhes.  

 
RELATÓRIO DA 93ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 22.06 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 53 26 09 35 45 

Crianças/Pré-Adolescentes 49 22 02 24 25 

Totais 102 48 11 59 70 
 

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,  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 
 


