
ESCALA –28/09 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Cácio 
Pregação Geraldo Márcio 

CULTO INFANTIL Equipe Priscila&Edna 
 

CAFEZINHO 
Hoje – Edna&Edgard  

Próximo domingo, 05.10 – Néia & Priyanka 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

Segunda N. 2 Ana Paula&Luizinho 

Quarta N. 1 Dilcimar&Galvin 
 

Quinta 
N. 4 Luciana&Léo 

Adolescentes Leonício 
 

Sábado 
N. 3 Enedina&Almir 

Jovens Mata do Paraíso 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 28.09 Lúcia  

Segunda, 29 Rogéria 3891-8592 

Terça, 30 Soninha/Edgard 3892-6641/3891-8557 

Quarta, 01.10 Kléos  

Quinta, 02 Elíbia 3891-8448 

Sexta, 03 Carminha 3892-5735 

Sábado, 04 Enedina 3891-7640 
 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Segunda, 29.09 –   Aurélio (Leo) (CEM) 3891-3030 
Terça, 30.09 –  Iraci Puschmann - 3891-8280 
                          
  

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
24.10 – Luar de Oração; 
25.10 – Culto pelo 20º aniversário do CEM; 
31.10 – Homens de Palavra (Reforma Protestante); 
16.11 – Retiro da CPV; 
14/16.11 – Reunião do PZMN na IP Vale do Sol; 
21.11 – Luar de Oração. 
29,11 – Tarde de casais e formatura do CEM; 
30.11 – Evento especial de evangelismo; 
07.12 – Início classe conjunta da ED. 

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  81     –     28 de setembro de 2003 
 

“Aviva a tua obra, ó Senhor” 
Habacuque 3.2 

No seu livro, A Verdade do Evangelho, John Stott 
escreveu: “Reavivamento é uma visitação inteiramente 
sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma 
comunidade inteira toma consciência de sua santa 
presença e é surpreendida por ela. Os inconversos se 
convencem do pecado, arrependem-se e clamam a Deus 
por misericórdia, geralmente em números enormes e sem 
qualquer intervenção humana. Os desviados são 
restaurados. Os indecisos são revigorados. E todo o povo 
de Deus, inundado de um profundo senso de majestade 
divina, manifesta em suas vidas o multifacetado fruto do 
Espírito, dedicando-se às boas obras.” 

Em tempos como os nossos, quando a igreja é confrontada 
e influenciada pelos valores de uma sociedade cada vez 
mais consumista, imediatista, relativista e virtual; em dias 
como os nossos, quando o fervor evangelístico está tão 
minguado, a paixão pela oração tão escassa e a busca pela 
santidade taxada de legalismo; em momentos quando a 
vocação pessoal é questionada, o coração é alcançado por 
um terrível vazio existencial e aquela vida de intenso 
relacionamento com Deus tornou-se passado... é ora de 
clamamos por um reavivamento, por uma visitação do 
Espírito que leva os inconversos à conversão, os desviados 
à restauração e os indecisos à decisão.  

É ora de clamarmos como o profeta Habacuque: “aviva a 
tua obra, ó Senhor”! 

Cácio Silva 
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JUNTA PANELAS 
Terça-feira, 30.09,  feriado municipal. 
Vamos aproveitar esse dia e almoçar 
juntos no quiosque, num agradável 
ambiente de confraternização e 
descontração. Pegue suas ‘panelas’ e 
a gente se encontra lá... ao meio-dia. 
 

EVANGELISMO 
O núcleo de jovens e o ministério de 
louvor da CPV, estão programando 
um louvorzão evangelístico para  
sábado, 19.10. Esteja orando por este 
evento e prontifique-se a ajudar. 
 

BIBLIOTECA CPV 
Prestigie a nossa Biblioteca, aberta ao 
público todos os domingos após a 
Escola Dominical. Temos excelentes 
livros para seu crescimento espiritual. 
Devolvendo o livro em dia, além de 
evitar o pagamento de multa, facilita 
a disponibilidade do mesmo para 
outro interessado. Aproveitamos 
para lembrar  aos irmãos que estão 
com livros em atraso: Marcy, Sara e 
Ziraldo.  

MINI-RETIRO JOVENS 
O núcleo de jovens estará fazendo um 
mini-retiro, na Mata do Paraíso, no 
próximo final de semana. Irão  sábado 
à tarde e retornarão  domingo, ao 
meio-dia. Oremos por eles. 
 
KLÉOS, LÚCIA E JÚLIA 

A família do Kléos já está em Leeds, na 
Inglaterra. Os primeiros dias são mais 
difíceis. Oremos pela adaptação e pelos 
primeiros contatos.  
 
JAMES... AGORA PASTOR 

Enquanto isto, nos alegramos com o 
retorno da família James, agora Pastor, 
ao nosso meio. Vocês são bem-vindos 
de volta ao aconchego CPVense. 
 

NÚCLEOS E SEUS 
LÍDERES 

Segundas Núcleo 2 – James.  
Quartas Núcleo 1 – Edgard.  
Quintas Núcleo 4 – Osmar e, 

Adolescentes – Kalebe e Elisângela.  
Sábados Núcleo 3 – Néia e, Jovens 

com o Cácio. 

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

MISSÕES/DÍZIMOS/TESOURARIA 
Nos primeiros domingos recolhemos ofertas para missões. Então... prepare-
se, pois no próximo, 05.10, estaremos contribuindo com os nossos irmãos 
Emeric e Marcy, que se dispõem a pregar em terras longínquas a palavra do 
Senhor. Especificamente para missões você não precisa usar o envelope. 
Incentivamos a doação de pelo menos o equivalente  a um dólar por pessoa. 
Nos segundos domingos recolhemos dízimos e ofertas para sustento da igreja. 
Os envelopes para os dízimos e ofertas regulares são colocados no escaninho 
depois de recebidos pelos diáconos. Você não precisa de abrir um novo 
envelope todo mês. Utilize a ficha que o acompanha para seu controle mensal. 
Ajude a controlar o orçamento da CPV contribuindo regularmente. Analise o 
relatório mensal ao lado do escaninho. Os diáconos recebem e depositam 
toda receita, e a Tesoureira controla, contabiliza e faz os pagamentos 
necessários, prestando contas para a igreja. Qualquer dúvida, fale com a 
Tesoureira. 
 

 MUTIRÕES INTELIGENTES 
Todos os sábados das 14 às 16h30min os Núcleos estão trabalhando em 
mutirão, visando a completa utilização do terreno e futuras construções de 
toda a CPV, sob a coordenação do Baêta.  
As atribuições estão assim divididas:   
Núcleos 1 e 4 = Encarregados da estruturação, limpeza geral e gramado.   
Núcleo 2 = Encarregado da pintura geral das traves, poste e demais partes.  
Núcleo 3 = Encarregado da pintura dos mourões e manutenção da cerca.  
Núcleos Jovens/Adolescentes = Encarregados da identificação, conservação e 
replantio das árvores.  
 
 

RELATÓRIO DA 107ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 21.09.2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos  53 37 08 45 58 
Crianças/Pré-Adolescentes  49 23 02 25 27 
Totais 102  60          10 70 85 

 

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), Angélica  
Ferreira (Tesoureira), 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 
 


