
ESCALA – 17/08 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Eliane 
Pregação Cácio 

 

CULTO INFANTIL 
Responsável Enedina 

Beatriz Auxiliar 
 

CAFEZINHO 
Hoje – Eliane&Sílvio  

Próximo domingo, 24/08 – Enedina&Almir 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

 

Segunda 
N. 2 Ver com o Kléos 
N. 4 Lídia & Ubiracy 

Quarta N. 1 Édna & Edgard 
Quinta Adolescentes Ver com o Kalebe 
 

Sábado 
N. 3 Ver com a Néia 

Jovens Ver com o Cácio 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 17.08 Baêta 3891-2316 
Segunda, 18 Wiliam 3891-4250 
Terça, 19 Camila 3891-8568 
Quarta, 20 Elisângela 3892-2732 
Quinta, 21 Edson 3891-4250 
Sexta, 22 Lígia 3891-8568 
Sábado, 23 Dilcimar 3891-2563 

 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Hoje, 17.08 – Martha Pacheco – 3891-6480 
                       Fabrício S. Leite – 3892-7892 
18.08, Débora Sacramento – 3891-7640 
20.08, Cida Leite – 3892-7892 
21.08, Edson – 3891-4250 
23.08, Raphaela 
           Júlia T.P. Raimundo – 3891-8592            

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
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  75     –     17 de agosto de 2003 
 

“Exercita-te, pessoalmente, na piedade” 
I Timóteo 4.7b 

 

Não há uma palavra portuguesa com equivalência exata à 
expressão piedade dos escritos de Paulo. Piedade não é 
apenas uma virtude cristã, mas sim um estilo de vida, 
onde a consagração pessoal, vida de oração, caridade, 
humildade... são características marcantes. Piedade é o 
contrário de impiedade! Já a expressão “exercita-te” era 
muito usada no contexto olímpico, indicando o ato do 
atleta treinar. Envolve, portanto, esforço intencional.  
 

A verdadeira espiritualidade envolve uma vida piedosa. 
Mas é preciso entender que, para nos tornarmos 
piedosos, faz-se necessário “exercício pessoal”, busca 
deliberada e intensa. A piedade não é um dom recebido, 
mas um estilo de vida adquirido! É “preciso suar a 
camisa”. A prática das disciplinas espirituais da oração, 
da leitura bíblica, da solitude... precisa ser uma realidade 
em nossas vidas para obter um pouco de piedade. 
 

O atleta grego “exercitava” e corria totalmente nu! Não 
havia roupas confortáveis como hoje. Esta mesma idéia 
aparece em Hb 12.1, quando a Bíblia nos orienta a 
“desembaraçarmos” de todo peso e pecado que nos 
assedia. A busca pela piedade envolve o abandonar 
pecados, tirar máscaras, se despir diante de Deus. 
 

Porém, tudo isto é como uma semeadura. Podemos 
apenas preparar a terra e lançar a semente, pois somente 
Deus pode fazê-la germinar. Busquemos a piedade, pois o 
caráter transpõe a habilidade, assim como a piedade 
precede a erudição. 
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Cácio Silva 



NOTÍCIAS da FAMÍLIA 
GILBERT 

“Caro Edgard, Depois de 28 horas 
de rua, estamos em casa, ou seja 
casa da sogra. Fizemos boa viagem e 
o James me pediu para lhe enviar 
este e-mail. Um abraço para todos aí 
da CPV. Já estamos com saudades. 
Elsie, James, Lucas, André e Vitória” 
  

LUAR de ORAÇÃO no 
QUIOSQUE 

A construção está pronta e a 
instalação elétrica também. O 
quiosque servirá de suporte para a 
futura construção. Vamos louvor a 
Deus por esta etapa, sexta-feira, 
22.08, às 20horas. 
 

ATENÇÃO MULHERES!!! 
Terezinha (do Osmar) convida a 
todas nós para uma reunião, hoje, 
após o culto, cuja finalidade é 
discutirmos sobre  centro de 
treinamento de mão-de-obra, 
abrangendo  atendimentos social e 
espiritual. Não falte! Sua participação 
é muito importante. 
 

Fomos feitos para a 
comunhão. Ninguém é feliz 

quando isolado. 

BATISMO 
e PROFISSÃO de FÉ 

Se você está interessado em se tornar 
membro da igreja, ainda há tempo de 
participar do curso preparatório. 
Procure o Cácio hoje! 
 

ADOLESCENTES 
Sarah, Daniel e Hadassa, são alguns 
dos nossos adolescentes que  
participaram, no último final de 
semana, do acampamento de 
adolescentes da IPV em Belo 
Horizonte. Kalebe e Marcy também 
estiveram lá, auxiliando. 
 

BAIRRO SILVESTRE 
Um bairro grande, carente e pouco 
evangelizado. Temos um núcleo na 
região. Precisamos orar pela 
multiplicação deste núcleo e 
transformá-lo, em breve, numa 
congregação de cinco núcleos. 
 

NÚCLEO 3 
O Núcleo 3 voltou a se reunir, aos 
sábados, agora sob a liderança da Néia. 
Você que tem dificuldades em 
participar de um núcleo durante a 
semana, esta é sua oportunidade para 
'voar com duas asas'. Vamos orar por 
este núcleo e pela vida da Néia. 
 

Mensagem da noite ���� Note e anote ___________________________________  
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CONSTRUÇÃO e REFORMAS na IPV 
Comemorando 38 anos de organização em igreja, será lançada na IPV a pedra 
fundamental (numa arca devidamente protegida) para construção de um 
prédio anexo para servir de Salão Social, Escola Dominical e Rebusca,  além 
de reforma das salas atuais. A cerimônia aconteceu hoje pela manhã e no 
próximo domingo haverá assembléia solene de jejum e oração. A arca será 
reaberta ao completar 50 anos de IPV. 
 

ESCOLA DOMINICAL 
Em função das comemorações dos 38 anos da IPV, nossa ED de hoje foi 
suspensa, mas domingo próximo daremos continuidade aos estudos normais. 
Faça esforço para chegar no horário certo - 9h30. 

 

ACAMPAMENTO... 04 e 05 de OUTUBRO 
Sairemos daqui na sexta-feira, dia 03, à noite. No sábado pela manhã já 
estaremos bem instalados e prontos para começar a festa! Teremos 
ministração pela manhã, parte da tarde e à noite, com intervalos livres e 
opções de lazer. Encerraremos domingo, com culto de celebração ao Senhor à 
tarde, retornando à noitinha.  
Tema: “Aprendendo Ouvir a Voz de Deus”  
Preletor: Pr. Amauri Oliveira, da Oitava Igreja Presbiteriana de BH. 

A DILCIMAR está recebendo os pagamentos dos inscritos. Se você 
ainda não se inscreveu, procure  por Lígia, Néia ou Cácio. 

 

DÍZIMOS e OFERTAS 
Não fique por fora. Veja onde está sendo gasto o dinheiro da CPV no 
relatório fixado ao lado do escaninho. Dúvidas, fale com o Tesoureiro Kléos.    
  

RELATÓRIO DA 101ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 10.08.2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos 53 24 12 36 55 
Crianças/Pré-Adolescentes 49 23 02 25 33 
Totais 102 47 14 61 88 
 

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 

 


