
ESCALA – 03/08 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Tiago 
Pregação Cácio 

 

CULTO INFANTIL 
Responsável Dilcimar 

Márcia Auxiliar 
 

CAFEZINHO 
Hoje –  Carminha&Adão 

Próximo domingo, 10/08 – Jussara&Wiliam 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

 

Segunda 
N. 2 Enedina/Almir 

N. 4 Cida/Ademir 

Quarta N. 1 Lígia/Jorge 

Quinta Adolescentes Ver com o Kalebe 

Sábado Jovens Tiago e Daniel 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 03/08 Carminha 3892-5735 

Segunda, 04 Enedina 3891-7640 

Terça, 05 Eliane 3891-8799 

Quarta, 06 Márcia 3891-8581 

Quinta, 07 Angélica 3891-2311 

Sexta, 08 Almir Sacramento 3891-7640 

Sábado, 09 Almir Colpani 3891-6727 
 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
05.08, Thiago R. Lages – 3891-3382 
07.08, Alexandre G. Souza e 
           Larissa M. Borém – 3892-6466            
08.08, Mariana A. Pereira  
  

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
22.08 – Luar de Oração; 
29.08 – Homens de Palavra; 
06.09 – Tarde dos casados (Quiosque); 
19.09 – Luar de Oração; 
21.09 – Evento especial de evangelismo; 
04-05/10 – Acampamento CPV 2003. 

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  73     –     03 de agosto de 2003 
 

IGREJA – COMUNIDADE FUNCIONAL 
 

“Assim, porque é morno, e não és quente nem frio, 
vomitar-te-ei da minha boca.” (Ap 3.16) 

Laodicéia era uma importante cidade na época do Novo 
Testamento. Ao norte dela ficava a cidade de Hierápolis, 
conhecida por sua fonte de águas frias que serviam de 
refrigério para os viajantes sedentos. Ao sul, achava-se a 
cidade de Colossos (onde estava a igreja dos Colossenses), 
conhecida por sua fonte de águas quentes, que possuíam 
de um efeito terapêutico, servindo de tratamento para 
várias doenças. Laodicéia por sua vez, possuía uma fonte 
de águas mornas, que causavam vômitos nos viajantes 
sedentos ao ingeri-las. 

O Senhor estava, através desta ilustração, dizendo a 
Laodicéia: você não serve de refrigério para o sedento, nem 
de remédio para o enfermo. Você, apesar de ser rica, saiba 
que possuir muito não funciona. 

A Igreja é uma comunidade funcional, projetada pelo 
Senhor para servir de alívio ao aflito, amparo ao 
desamparado e libertação ao  cativo. É um hospital para 
doentes de alma, feridos de coração e infectados pelo vírus 
do pecado, contra o qual só existe um antídoto: Jesus! Não 
cumprindo sua função, a Igreja perde o seu sentido, 
tornando-se uma ‘água morna’ que causa vômitos no 
próprio Senhor. Mas só é possível ser funcional, quando 
cada membro cumpre com fidelidade o seu papel. 

Cácio Silva 



OFERTA MISSIONÁRIA 
Neste ano estamos ajudando o 
casal Emeric e Marcy, no seu 
ministério junto à Rebusca. Hoje 
você tem o privilégio de 
participar deste ministério, 
trazendo a sua oferta missionária. 
Oferte pelo menos o equivalente a 
um dólar, para cada membro da 
sua família. 
 
DÍZIMOS e OFERTAS 

No próximo domingo será a vez 
de dedicarmos ao Senhor nossos 
dízimos e ofertas. Prepare-se 
durante a semana, para que a sua 
contribuição financeira seja um 
ato de adoração e de alegria. 
 
BENÇÃOS DO CULTO 

Muitos amigos da Angélica 
ouviram o recado de Deus sobre 
Ética versus Estética, dado pelo 
Reve. Vários entraram pela 
primeira vez na CPV e ficaram à 
vontade. Além de um ato de 
gratidão, foi uma forma criativa e 
eficaz de evangelização. Se você 
tem motivos de ações de graças, 
faça o mesmo. 

ESCOLA DOMINICAL 
Estamos voltando hoje às classes 
de ED. Você precisa escolher a sua 
classe e pegar o material didático.  
Quem fez:        Agora deve fazer: 
Panorama AT  -   Panorama do NT 
Doutrinas        -   Vida Cristã 
Quem pretende se tornar membro 
da igreja, deve fazer Doutrinas. 
 
LÍDERES EM ORAÇÃO 

Os lideres de núcleos e a Mesa 
diretora estão se reunindo agora 
em novo horário para oração – 
todo domingo às 11h30MIN. 
 

PASTOR 2004 
Faça deste motivo um item 
permanente na sua agenda de 
oração. Ore por isto a sós, com a 
família, no núcleo, no culto, nas 
quartas-feiras... Precisamos de clara 
direção de Deus. 
 

CULTO NO CEM 
Amanhã, 04.08, abertura do 
semestre letivo do CEM, com o 
Rev. Marcos Agripino, diretor 
executivo da Agência Presbiteriana 
de Missões Transculturais. 

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

ACAMPAMENTO  
Já temos preletor: Pr. Amauri de Oliveira, da Oitava Igreja de BH. 
Já temos tema:“Aprendendo Ouvir a Voz de Deus”. 
Já temos local: Sítio próximo a Ponte Nova, com alojamento, 

jabuticabal, pomar, campo de futebol e muito espaço para você e 
sua família. 

Já temos 50 inscrições! Falta a sua! Ninguém deve ficar de fora. 
Mesmo que não possa pagar nada queremos que todos participem. 
Não deixe de fazer sua inscrição, hoje mesmo. 

 
DONS ESPIRITUAIS 

Conheça mais sobre Dons Espirituais, lendo Surpreendido Pelo 
Poder do Espírito, do Dr. Jack Deere (CPAD, 1995). Você pode 
adquirir pela loja virtual: www.cpad.com.br.  
 

REFLETINDO... LIPOASPIRAÇÃO DO EGO 
“Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles 
estão cheios de ganância e cobiça. [...] Limpe primeiro o interior do 
copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Vocês são 
como sepulcros caiados: bonitos por fora, mas por dentro estão 
cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês: por 
fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de 
hipocrisia e maldade” (Mt 23.25-28, Nova Versão Internacional). 
 

RELATÓRIO DA 99ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 27.07 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos 53 32 16 48 138 
Crianças/Pré-Adolescentes 49 30 06 36  52 
Totais 102 62 22 84 190 
 

EXPEDIENTE 
CONGREGAÇÃO DA  IPV  (PZMN – SLM – IPB) 

Domingos:  Escola Dominical – 9h30min / Culto – 18h. Quartas: Grupo de Intercessão – 19h30min 
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 

 


