
3ESCALA – 10/08 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Elisângela 
Pregação Equipe da Interserve 

 

CULTO INFANTIL 
Responsável  

Não vão subir 
Auxiliar 

 

CAFEZINHO 
Hoje –  Jussara&Wiliam 

Próximo domingo, 17/08 – Eliane&Sílvio 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

 

Segunda 
N. 2 Elisângela/Cácio 

N. 4 Eunice/Renata 

Quarta N. 1 Beatriz/Almir 

Quinta Adolescentes Ver com o Kalebe 

Sábado Jovens Ver com o Cácio 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 10.08 Cácio 3892-2732 

Segunda, 11 Tinoco 3891-8448 

Terça, 12 Jussara 3891-4250 

Quarta, 13 Néia 3891-2231 

Quinta, 14 Edna 3891-8557 

Sexta, 15 Lydia 3892-3752 

Sábado, 16 Ubiracy 3892-3752 
 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Hoje, 10.08 – Almir Colpani – 3891-6727 
                       Cleidiane A. F. Silva 
11.08, Eduardo Kling de Moraes – 3891-8232 
13.08, Jaqueline G. Mendes – 3892-5735 
14.08, Hermes N.P. Neto – 3891-9393 
16.08, Daiane G. Expedito – 3891-8595              
  

� 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 
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GRATIDÃO ESPECIAL AOS PAIS 
Escrevo como pai. Tenho neste pouco espaço a pretensão de 
representar os pais que congregam na IPV/CPV. Temos muitos pais 
em nosso meio. Desde pais com mais de 40 anos de experiência, até 
aqueles com poucos meses de espera pelo primeiro filho. Em todos 
os casos a palavra mais adequada e representativa de todos acredito 
ser de gratidão. Primeiro, a nossa gratidão é dirigida a Deus. Ele é o 
grande Criador, idealizador e capacitador de o homem ter 
descendente. Agradecemos por ter nos dado essa sublime vocação. 
Em seguida, a gratidão deve ser aos nossos pais e mães que cuidaram 
de nós e nos ensinaram as primeiras coisas. Em terceiro lugar, 
manifestamos a nossa gratidão às nossas esposas, companheiras, 
cúmplices do início ao fim da tarefa de pai. A gratidão continua 
dirigida agora aos frutos da vocação: os filhos. Eles são a razão do ser 
pai. Essa é uma gratidão carregada de emoção e preocupação, porque 
os filhos refletem o quanto acertamos e erramos nesta tarefa. Mas, 
que eles saibam com certeza, que são bênçãos em nossas vidas. O 
último agradecimento vai para a igreja,  que cria o espaço para os 
nossos filhos desenvolverem a sua fé junto a outros filhos; além da 
orientação e da oração sempre presentes na nossa caminhada. 
Concluo que somos muito felizes, porque temos um pouco de cada 
um de vocês que nos acompanham, apóiam e homenageiam. 
Recebam a nossa gratidão muito especial. (Jony de Almeida – Pastor 
da IPV – Boletim 1002 de 11.08.2002) 
 

Hoje, portanto, comemoramos o Dia dos Pais. 
Uma família precisa de um pai consciente e 
temente a Deus. 



DÍZIMOS e OFERTAS 
Sempre aos segundos domingos, 
num ato liberal e espontâneo de 
adoração e alegria, devolvemos a 
Deus um pouco do muito que Ele 
nos dá. Hoje à noite, portanto, temos 
esse momento especial durante o 
nosso culto. O relatório da 
Tesouraria está afixado no mural ao 
lado do escaninho. Você pode saber 
como é gasto o dinheiro da CPV.  
  

ESCOLA DOMINICAL 
Leve a sério e prepare as aulas 
durante a semana. Faz bem para a 
sua vida espiritual. O curso terminará 
em novembro, após 16 aulas. 
Aproveite as oportunidades deste 
quadrimestre.   
 

100 DOMINGOS COM 
ESCOLA DOMINICAL 

Domingo passado foi a 100ª ED na 
CPV! Isto significa que estudamos 
100 horas/aulas, sobre assuntos 
concernentes à vida cristã. É motivo 
de louvor ao Senhor. 
 

ACAMPAMENTO CPV 
Faltam menos de 2 meses. Ainda é 
tempo de todos participarem. Se 
não  puder pagar, fale com Cácio, 
Néia ou Lígia e inscreva-se.  

KLÉOS  HOMENAGEADO 
O Kléos foi escolhido pelos formandos 
do curso de Engenharia Civil da UFV, 
para ministrar a Aula da Saudade. Na 
oportunidade, o homenageado não 
perdeu tempo de falar à turma referida, 
dos valores cristãos e da vida frutífera 
com Jesus.  
 

CRIANÇAS NUM 
QUADRIMESTRE ESPECIAL 
Estamos começando hoje nova série de 
estudos com as crianças até 12 anos. O 
princípio será ensinado na classe pela 
facilitadora,  reafirmado no núcleo e 
pelos pais, em casa. Não abandone a 
revista LARANJA. 

 

CURSO DE ORÇAMENTO 
DOMÉSTICO 

A Eliane está preparando um curso de 
controle do orçamento da casa para 
todos os interessados. Aprenda como 
ganhar e poupar cada centavo. 
  

VOCÊ NA INTERNET 
Você já visitou a página da CPV na 
internet? Acesse os 5 últimos boletins: 
www.homenet.com.br/ipv/CPV 

 

Perdoar é neutralizar o poder 
de agressão da ofensa. 

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

FAZEDORES DE TENDAS 
Paulo fazia e vendia tendas para seu sustento enquanto evangelizava o 
mundo daquela época. O missionário fazedor de tendas é aquele que 
levanta seu sustento através da sua profissão e se envolve diretamente 
com missões naqueles países fechados para plantação de igrejas. O 
CEM nasceu afim de treinar o profissional e estudante universitário para 
o trabalho missionário, paralelamente à sua profissão. Mais tarde o abriu 
também o Mestrado para quem tem o curso de teologia.  No dia 23 de 
outubro, o CEM comemora 20 anos de vida e ministério a serviço do 
Reino. Vamos festejar e a CPV está convidada. 
 

NOVAS FAMÍLIAS DO CEM ENTRE NÓS 
Três famílias de novos alunos (RS e BA) do CEM estão no nosso meio. 
Jarbas e Laura, Wagner e Cláudia, com Anne e Nicole, Aurélio e 
Luciana, com David e Luana... a CPV os acolhe com carinho. 
 

INTERSERVE 
É a missão para seleção e envio de missionários fazedores de tendas 
para o mundo muçulmano, em apoio às igrejas locais. Localizam 
emprego e oferecem vagas para missionários fazedores de tendas no 
mundo inteiro. O escritório da Interserve do Canadá está em Viçosa, 
afim de discutir um convênio com o CEM para criação de um novo 
escritório e envio de missionários brasileiros. Um dos diretores é o 
pregador de hoje à noite na CPV, com tradução da Enedina.  
 

RELATÓRIO DA 100ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 03.08.2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos 53 29 16 45 59 
Crianças/Pré-Adolescentes 49 30 03 33 34 
Totais 102 59 19 78 93 
 

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 

 


