
ESCALA – 24/08 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Edgard 
Pregação Emeric 

 

CULTO INFANTIL 
Responsável  

Não vão subir 
Auxiliar 

 

CAFEZINHO 
Hoje – Enedina&Almir  

Próximo domingo, 31/08 –  Beatriz&Almir 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

 

Segunda 
N. 2 Soninha&Cláudio 

N. 4 Eliane&Sílvio 

Quarta N. 1 Dilcimar&Galvin 

Quinta Adolescentes Hugo 
 

Sábado 
N. 3 Enedina&Almir 

Jovens Elisângela&Cácio 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 24.08 Tekinho 3891-8581 

Segunda, 25 Galvin 9629-6922 

Terça, 26 Neuza 3891-8741 

Quarta, 27 Beatriz 3892-3094 

Quinta, 28 Lúcia 3891-8823 

Sexta, 29 Rogéria 3891-8592 

Sábado, 30 Soninha 3892-6641 
 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
25.08, Eva – 3891-3050 
 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
06.09 – Tarde dos casados (Quiosque); 
19.09 – Luar de Oração; 
21.09 – Evento especial de evangelismo; 
04-05/10 – Acampamento CPV 2003; 
24.10 – Luar de Oração; 
25.10 – Culto pelo 20º aniversário do CEM; 
31.10 – Homens de Palavra (Reforma Protestante). 
 

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  76     –     24 de agosto de 2003 
 

ACAMPAMENTO CPV 2003 

 
FAZENDA VISTA ALEGRE 
Este é o local do nosso 
acampamento!!! Ambiente 
agradável e boa infra-
estrutura. Além do espaço 
verde, com sombras em 
abundância, tem uma linda 
piscina, para diversão de 
todos. Nas extremidades, um 

pequeno lago... jabuticabal... pomar... campo de futebol!!! É o 
espaço ideal para um tempo de recreação com nossas famílias, 
mesclado com atividades de reflexão espiritual. 
 

PRELETOR: O Rev. Amauri de Oliveira, foi pastor titular da 
Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. Desde janeiro 
deste ano, passou a integrar a equipe pastoral da Oitava Igreja 
Presbiteriana de BH, juntamente com os pastores Jeremias, Beto 
e Luis Fernando. Tem boa formação e experiência ministerial. 
 
TEMA: Precisamos “aprender  
a ouvir a voz de Deus”, não 
apenas como pessoas, mas 
também como comunidade. 
Apesar de muito falado, é um 
tema pouco compreendido, 
no qual podemos crescer 
rumo à maturidade. O 
acampamento será um 
tempo precioso para isto. Você precisa de estar lá com sua família! 



PASTOR 2004/CPV 
Continue orando e procurando 
descobrir o que Deus tem reservado 
para a CPV em 2004. Isto envolve a 
sua vida e a da sua família. 
 

DE VOLTA DAS FÉRIAS 
Depois de merecidas férias, estão de 
volta ao nosso meio, D.Joana, 
Ziraldo e Daniel. Bem-vindos! 
 

HOMENS DE PALAVRA 
Próxima sexta, 21h, os homens da 
CPV se reunirão na casa do Edgard 
para um gostoso bate-papo. Participe. 
 

QUEM LÊ O BOLETIM... 
Participa ativamente de tudo. O 
interessado pelo seu crescimento lê o 
Boletim semanal e fica por dentro 
das oportunidades para aproveitá-las 
bem. Estuda a Bíblia, ora e procura 
fazer alguma coisa útil e interativa. 
Participa do Culto e do Núcleo, 
voando bem em DUAS asas. 
 

MUTIRÃO NO TERRENO 
Plantar grama, replantar árvores, 
limpar acessos, ajustar cercas de 
arame, preparar o campinho... são 
pequenas coisas que serão feitas, aos 
poucos, aos sábados, em mutirão. 
Converse com o Baêta.  

EM VIAGEM 
Cácio e Elisângela, neste final de 
semana, estão na 1ª Igreja Batista de 
Coronel Fabriciano, onde pregam 
numa conferência missionária. 
Oremos por eles. 
 

PAI DA ANA LÍDIA 
Ana Lídia pede orações para o seu pai. 
Após um cateterismo realizado no 
BIOCOR/BH, onde continua 
internado, existe grande possibilidade 
de ele ser submetido à cirurgia para 
colocação de três pontes de safena. 
 

QUARTAS DE ORAÇÃO 
Sr. Ubiracy sempre abre o salão/CPV, 
às 19h30 das 4ªs-feiras, para receber 
os irmãos que desejam orar, interceder 
pela família, amigos, núcleos e igreja. 
Participe desta bênção. 
 

TREINAMENTO 
DE MÃO-DE-OBRA 

É um ministério coordenado pela 
Eliane, que vem crescendo. Agora tem 
mais pessoas envolvidas, como a 
D.Terezinha. Oremos para que este 
ministério acabe virando um Centro 
de Treinamento para garçons, 
artesanatos, secretárias, recepcionistas, 
atendimentos, lavanderia, auxiliar de 
contabilidade, biscuit, etc. Você pode 
participar também. Não fique de fora. 

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

KLÉOS, LÚCIA e JÚLIA na INGLATERRA 
Esta família querida estará fora por 4 anos. O processo do Kléos foi 
aprovado, com concessão da bolsa, e eles estão indo para a Inglaterra 
sob as bênçãos do Pai. Aproveitando a oportunidade eles trabalharão, 
enviados pela CPV, como missionários fazedores de tendas, ajudando em 
alguma igreja, e quem sabe até formando um núcleo por lá! Nestas  
semanas que antecedem a viagem,  estão vendendo seus móveis e 
equipamentos. Quem interessar procure-os rapidamente. O Bazar do 
Kareka está imperdível! Corra... senão você fica de fora desse queima!!! 
 

CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS – Responsabilidade dos Pais 
A revista LARANJA orienta a parte dos pais na parceria com a CPV 
na educação espiritual dos seus filhos até 12 anos. Não deixe a peteca cair 
do seu lado. Veja o assunto da semana e trabalhe com seu filho. O 
investimento prioritário na vida dele é agora. Gaste um tempo de 
qualidade e oração com ele, antes que outros façam no seu lugar o que 
pode ser contrário ao que Deus quer para sua família.  
 

NÚCLEO DE GERAÇÃO INTEGRADA 
O treinamento de novos líderes de núcleos depende da voluntariedade, 
disponibilidade, compromisso com Jesus e com a igreja, coerência de vida 
e visão evangelizadora. Nossos núcleos vão se multiplicar, quando cada 
membro se comprometer com o discipulado pessoal, trazendo 
seus amigos. Da menor criança,  ao mais velho, acontece a edificação com 
experiências pessoais práticas de espiritualidade.  Envolva-se em duas asas. 
 

RELATÓRIO DA 102ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 17.08.2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos 53 32 - 32 66 
Crianças/Pré-Adolescentes 49 06 - 06 23 
Totais 102 38 - 38 89 

 

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, Cácio, Elisângela, Kalebe e Néia. 

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 

 


