
ESCALA – 19/10 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Edgard 
Pregação Geraldo Márcio 

CULTO INFANTIL Equipe Luana&Lívia 
 

CAFEZINHO 
Hoje – Beatriz&Almir  

Próximo domingo, 26.10 –  Elsie&James 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

Segunda N. 2 Leila&Beto 

Quarta N. 1 Quiosque da CPV 
 

Quinta 
N. 4 Terezinha&Osmar 

Adolescentes Hugo 
 

Sábado 
N. 3 Marcy&Emeric 

Jovens Priscila 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 19.10 Camila 3891-8568 

Segunda, 20 Elisângela 3892-2732 

Terça, 21 Edson 3891-4250 

Quarta, 22 Lígia 3891-8568 

Quinta, 23 Dilcimar 3891-2563 

Sexta, 24 Tekinho 3891-8581 

Sábado, 25 Galvin 9629-6922 
 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Segunda, 20.10 – Marilene Kling de Moraes – 3891-2011 

             Quinta, 23.10 – James – 3892-2739 
  Sexta, 24.10 – Carla – 3892-6132 
  

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
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; 
13.12 – Jantar de Natal; 
14.12 -  Cantata das crianças. 

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  84     –     19 de outubro de 2003 
 

 

PROFISSÃO DE FÉ E BATISMO 
Os alunos da classe de doutrinas foram examinados sexta-feira pelo Conselho 
da IPV para a pública profissão de fé e batismo que acontecerão no 
PRÓXIMO DOMINGO/26. Será um dia festivo para a CPV, pois neste 
culto haverá também casamento e Ceia do Senhor.  

 

DIA DAS CRIANÇAS – TIA EDNA AGRADECE 
A força da união fez a festa das crianças domingo passado. Mais de 110 
crianças participaram da celebração no quiosque, apesar da chuva.  O 
comprometimento e o entusiasmo contagiaram e edificaram toda a igreja. A 
Tia Edna agradece muito pelo grande e notório envolvimento (antes, durante 
e depois). As crianças ganharam, pois todas ouviram do amor de Jesus. 
���� Os facilitadores da ED foram homenageados pelo seu dia, no último domingo. 
   

20 DIAS DE BÊNÇÃOS... EM LEEDS 
Eis alguns tópicos das comunicações de Kléos, Lúcia e Júlia: "Esse negócio 
de Núcleo é bom mesmo... Se eu estou bem enturmado aqui na igreja, é 
porque logo me adaptei a um Núcleo, que passam e-mail pra mim, procuram 
estar comigo na igreja, perguntam se quero carona, trocam idéias, etc.  Núcleo 
é relacionamento e por isso, estou me relacionando com irmãos de fé 
britânicos, porque eles sabem o que é Núcleo. Enquanto isso, minha igreja 
tem um Núcleo que ora por nós, nos dando suporte em oração e buscando 
saber como estamos. Já pensou? Tudo deu certo porque oramos uns pelos 
outros, porque nos relacionamos, porque há amor. Depois de um dia de 
trabalho pesado com o meu orientador, recebi a visita do Phil, que me 
perguntou se eu estaria, mesmo, disposto a ajudá-lo. Puxa! Saímos de Viçosa 
com a idéia fixa de servir ao Senhor de alguma forma.... Então ele perguntou 
se seria possível nós abrirmos a nossa casa para recebermos um grupo de 
estudantes estrangeiros para estudo da palavra. Ora, lógico que sim. Eu e 
Lúcia estamos super-felizes com isso". E-mail cenkmlc@leeds.ac.uk  
Telefone: (00 44 0113) 343-2317 (trabalho) 



CULTO COM A BÊNÇAO 
PASTORAL 

A mensagem de hoje será entregue 
pelo Obreiro e Presbítero Geraldo 
Márcio da IP Vale do Sol. No final, 
seremos despedidos com a Benção 
impetrada pelo Missionário Pastor 
James Gilbert,  Líder do Núcleo 2 da 
CPV.  
 

20 ANOS A SERVIÇO DA 
MISSÃO 

No próximo sábado/25, o 
CEM comemorará seus  20 anos de 
fundação, em culto de gratidão às 
19h30min no auditório do Depto. de 
Engenharia Florestal da UFV. Todos 
os membros e congregados da CPV 
estão carinhosamente convidados. 
Vamos agradecer juntos por tantas 
bênçãos! 
 

PIQUENICÃO 
O piquenicão  da CPV será no dia 16 
de novembro/domingo, com 
uma programação  gostosa 
e alimentadora. Neste dia não 
teremos culto e nem ED. Agende a 
sua participação.  Fale com a Lígia, 
Néia, Dilcimar ou Edgard. 
 

PARCERIA COM PAIS/AVÓS 
Passos da parceria entre pais/avós e  
as crianças da CPV: 1. aprendem com 
os facilitadores da ED; 2. repetem o 
ensino com aplicação prática no 
Núcleo; 3. gravam o princípio bíblico 
com uma atividade lúdica liderada em 
casa pelos pais (revista laranja). Se uma 
destas partes não for praticada, seu 
filho perderá 1/3 do ensino bíblico da 
semana.  Não deixe a peteca cair do seu 
lado. Se você se alimenta com 
humildade e compartilha positivamente 
com seu filho, certamente ele também 
crescerá e será alimentado. 
   

LUAR DE ORAÇÃO 
Eu... você... nós... amigos, parentes, 
vizinhos, somos todos convocados 
para o próximo Luar de Oração. 
Teremos um tempo de louvor e de 
agradecimento a Deus por tudo que 
Ele tem feito e que há de fazer em 
nossas vidas. Vamos assumir o 
compromisso de estarmos nos 
relacionando com os irmãos em nosso 
terreno, na próxima sexta-feira, a partir 
das 21horas.. O Núcleo 2, sob a 
coordenação do James é o responsável 
pela programação da noite.  Imperdível! 
 

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

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

NÚCLEO DE ADOLESCENTES 
Os adolescentes anotam alguns tópicos do sermão de domingo e aplicam nas 
suas vidas, discutindo juntos no seu próprio Núcleo, todas as quintas-feiras. 
Se você já tem 12 anos (ou já é membro da igreja), procure o Kalebe e 
participe desse Núcleo. Você irá gostar! Tem até futebol no quiosque aos 
sábados... como atividade complementar das reuniões!!!  Estamos investindo a 
longo prazo neste grupo... nova cara de liderança da CPV em 10 ou 15 anos.  

 

ANOTANDO O SERMÃO 
Acostume a anotar as frases principais, textos e outras argumentações 
importantes do sermão, para discutir, analisar e fazer uma aplicação prática no 
seu Núcleo. O Boletim oferece um espaço para isto. Caminhar em duas asas é 
estar participando intensamente do seu Núcleo e anotando os sermões nos 
cultos. Com duas asas você voa regularmente  Experimente essa bênção!!!  
 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA DA OITAVA 
Cácio e Elisângela estão participando neste final de semana desta Conferência 
Missionária. Algumas pessoas de Viçosa são preletores. No próximo domingo 
teremos um relato pessoal desta benção que atinge também a CPV.  
 

INSTRUÇÕES DA TESOUREIRA 
Todo segundo domingo recolhemos num momento de entrega e gratidão, 
nossos dízimos e ofertas. Quem não pôde participar no domingo passado, 
deve depositar no gazofilácio quando puder, reutilizando seu envelope no 
escaninho. No primeiro domingo, recolhemos ofertas específicas para 
missões,  que não precisa usar envelope. Veja os relatórios fixados no mural. 
 

Jacilene, facilitadora da ED, foi submetida à cirurgia/HSS. Oremos por ela! 
  
 

RELATÓRIO DA 110ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 12.10.2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos  53 31 23 54 47 
Crianças/Pré-Adolescentes  49 37 75 112 18 
Totais 102  68 98 166 65 

 

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 – angelica@aspuv.org.br – 3891-3146 / 2311 / 9965-3686 
 


