
ESCALA – 26/10 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Cácio 
Pregação Jony – Timóteo Carriker  

CULTO INFANTIL Beatriz e Enedina 
 

CAFEZINHO 
Hoje – Elsie&James  

Próximo domingo, 02.11 –  Lígia&Jorge 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

Segunda N. 2 Elsie&James 

Quarta N. 1 Ana Lídia 
 

Quinta 
N. 4 Marina&Léo 

Adolescentes Sara 
 

Sábado 
N. 3 Ver com o Cácio 

Jovens Elisângela&Cácio 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 26.10 Neuza 3891-8741 

Segunda, 27 Beatriz 3892-3094 

Terça, 28 Lúcia (00 44 0113) 343-2317 
Quarta, 29 Rogéria 3891-8592 

Quinta, 30 Soninha 3892-6641 

Sexta, 31 Edgard 3891-8557 

Sábado, 01 Kléos (00 44 0113) 343-2317 
 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Quarta, 22.10 – Luana (Luciana/Léo); 
Terça, 28.10 – Ricardo – 3892-6000; 
Quinta, 30.10 – Kléos - (00 44 0113) 343-2317. 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
31.10 – 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  85     –     26 de outubro de 2003 
 

BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ 
 

Leonício, Leonildo, Letícia, 
Luís Márcio e Priscila 
 

O Batismo é um 
sacramento instituído por 
Jesus, como sinal visível da 
graça de Deus, ao alcançar 
o homem com a bênção da 
salvação, introduzindo-o no 
Corpo de Cristo – a Igreja.  
 

A Profissão de Fé é uma declaração pública da decisão e 
disposição de seguir Jesus, de acordo com os princípios 
cristãos claramente expressos na Palavra de Deus. Com este 
ato, a pessoa assume pra valer um compromisso público com 
Deus e com a igreja.  
 

O Luís Márcio foi batizado na infância, por isto, apenas 
professará a sua fé. A Priscila se aproximou da igreja em 
fevereiro deste ano, e o Leonício, Leonildo e Letícia, no mês 
de abril. Todos participam ativamente de um núcleo e 
passaram por um curso preparatório na Escola Dominical. 
Algo comum aconteceu na vida deles, levando-os a tomarem 
a decisão de se batizarem e professarem a fé: JESUS – é Ele 
quem faz toda a diferença. 
 

Vamos celebrar hoje esta decisão dos nossos adolescentes. 
Como membros da igreja, adquirem novos direitos e 
responsabilidades. Devemos apoiá-los e orar sempre por eles. 



CASAMENTO 
 MARINA E LEONÍDIO 

No próximo domingo, dia 02.11, 
acontecerá na CPV o casamento da 
Marina e Leonídio, numa cerimônia 
com efeito civil. Eles se conheceram 
há 20 anos, moraram em Rondônia 
por 17, voltando para Viçosa em 
janeiro/2003.  Leonício, Letícia e 
Leonildo, seus filhos, professarão a 
fé e serão batizados hoje. Nós nos 
alegramos com esta família e a 
acolhemos com carinho e amor em 
nosso meio.  
 

REVISTAS E JORNAIS 
Se você quer dividir com outros 
leitores suas revistas e jornais, traga-
os e os deposite no balcão da 
biblioteca, que serão doados a quem 
interessar. 
  

IGREJA BATISTA SIÃO 
A Igreja Batista Sião (Rua dos 
Passos, 91) convida para um dia de 
louvor e adoração ao Rei Jesus, 
dirigido pelo Pr. Leotério e sua 
equipe: auditório do Colégio de 
Viçosa, das 9 às 22h, 01.11/sábado. 
 

GRATDIÃO 
Júlio (Angélica) foi aprovado no 
exame da OAB. A família, agradecida 
a Deus, compartilha com os irmãos 
esta vitória... que é mais uma bênção. 

NOVA LIXEIRA 
Ganhamos do Bill (filho do Daison) 
uma nova e grande lixeira para o 
quiosque da CPV. Junto com a lixeira, 
veio uma hora de serviços de enxada 
no mutirão. Quem precisar de calos nas 
mãos, venha todos os sábados às 14 
horas... que  tem mutirão no terreno.  
 

COMO O CEM 
COMEMOROU 20 ANOS? 

� Com o 1º encontro de ex-alunos 
na sexta e sábado; � Organizando uma 
associação de ex-alunos; � Jantar 
festivo na quinta-feira; � Caminhada 
na UFV; � Louvor e Testemunhos;  
� Revirando o baú com o Reve;        
� Palestras sobre missão integral, com 
Timoteo Carriker e  � Culto de 
gratidão, ontem, 25.10,  no auditório 
do Departamento de Engenharia 
Florestal. 
 

MUTIRÃO NO TERRENO 
Manifeste sua opinião para a comissão 
de construção liderada pelo Baêta. 
Quando e como você acha que 
devemos fazer os mutirões? Todo 
sábado? Quinzenal? Uma vez por mês? 
Qual horário? Todos juntos? Cada 
Núcleo num dia? Precisamos nivelar o 
terreno e plantar grama. Participe e ore 
a Deus pedindo direção para 
continuarmos as construções.   
 

Mensagem da noite ���� Note e anote ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

PIQUENICÃO 
O piquenicão da CPV será no dia 16 de novembro/domingo, com uma rica 
programação. Naquele dia, não teremos culto e nem ED.  Participe!!! Seja 
criativo!!! Invente alguma coisa para movimentar e entrosar a família CPVense 
nesse ajuntamento. Fale com a Lígia, Néia, Dilcimar ou Edgard.  
 

PROGRAMAS (sociedades internas) ou NÚCLEOS? 
Vinhos novos em odres novos. Vinho são os valores, aprendidos, aplicados e 
vividos nos Núcleos de Geração Integrada - NGI, onde crianças e adultos 
relacionam uns com os outros e com Deus, levando amigos ao encontro de 
Jesus. Odres novos são o nosso estilo, nossa maneira de construir uma 
comunidade cristã (O Caminho da CPV) para receber o vinho novo, centrado 
nas pessoas com suas iniciativas e experiências pessoais com Deus. Todos 
crescendo juntos na mesma direção com o mesmo objetivo.  
 

INTERCEDENDO PELOS DOENTES 

� Dona Oscarina, mãe da Terezinha, após internada duas vezes no HSJB, por  
ter fraturado a bacia numa queda, já se encontra em casa recuperando-se. 
� Jacilene, submetida à cirurgia no sábado passado, está se restabelecendo na 
casa da Eunice, após ter tido alta na segunda-feira. Valorize os intercessores diários e em 

jejum pelas famílias, ligando  e pedindo oração. No boletim, tem  nomes e telefones dos plantonistas. 
 

NÚCLEO 1 no QUIOSQUE 
A turma do Núcleo 1 estreou uma reunião no Quiosque da CPV, na última 
quarta-feira, num encontro diferente para quebrar a rotina. 
 

Mamãe&Papai (leia-se... Elisângela&Cácio), Parabéns pelo neném que está a 
caminho. Estamos presentes com vocês... em oração, como família.  
   

RELATÓRIO DA 111ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 19.10.2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos  53 28 03 31 64 
Crianças/Pré-Adolescentes  49 32 04 36 28 
Totais 102  60 07 67 92 

 

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, 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 
 


