
ESCALA – 23.11 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Elisângela 
Pregação Cácio 

CULTO INFANTIL Lívia&Priscila 
 

CAFEZINHO 
Hoje – Márcia&Tekinho 

Próximo domingo, 30.11 – Cida Leite&Filhos  
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

Segunda N. 2 Elsie&James 

Terça N. 4 Eliane&Sílvio 

Quarta N. 1 Angélica&Filhos 

Quinta Adolescentes Sara&Daniel 
 

Sábado 
N. 3 Jussara&Wiliam 

Jovens Elisângela&Cácio 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 23 Dilcimar 3891-2563 

Segunda, 24 Tekinho 3891-8581 

Terça, 25 Galvin 9629-6922 

Quarta, 26 Neuza 3891-8741 

Quinta, 27 Beatriz 3892-3094 

Sexta, 28 Lúcia (0044 113) 245-5821 

Sábado, 29 Rogéria 3891-8592 
 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Hoje, 23.11 –  David (Léo&Luciana) – 9937-8058 
Sexta, 28.11 – Júlia (0044 113) 245-5821 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
29.11 – Tarde de casais e formatura do CEM; 
07.12 – Início classe conjunta da ED; 
13.12 – Jantar de natal. 
14.12 – Cantata das Crianças. 
 
VISITANTE... Seja bem-vindo!!! Sinta-se à vontade 
em nosso meio! Volte sempre! Deus ama você! 

 

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  89     –     23 de novembro de 2003 
 

SONHANDO OS SONHOS DE DEUS 
Gn 37.5 começa dizendo que “teve José um sonho...” O 
Senhor o faria prosperar, a ponto dos seus próprios familiares se 
submeterem a ele. A interpretação do sonho causou ira em seus 
irmãos, trazendo-lhe sérios transtornos. Foi parar no Egito, mas 
“o Senhor era com ele” Gn 39.2,3,21,23 e por isto alcançou graça 
aos olhos de Potifar e do carcereiro. Interpretou os sonhos do 
copeiro, do padeiro e depois do próprio Faraó, tornando-se 
homem poderoso em todo o país e muito usado por Deus. 
A história de José nos ensina que: 
1. Vale a pena sonhar: Obviamente, os sonhos de José eram 

revelações de Deus, mas nada impede que coloquemos 
diante de Deus os sonhos dos nossos corações. Onde você 
quer chegar na vida? Sua carreira profissional, família, 
igreja, ministério... Nada impede você sonhar com uma 
família abençoada, uma vida espiritual intensa, um 
ministério aprovado, uma igreja viva, fiel ao Senhor e 
relevante na sociedade, um pastor ungido e com visão de 
Deus, uma situação financeira confortável, uma carreira 
profissional bem sucedida. Sonhe! Vale a pena sonhar! 

2. A vontade de Deus é melhor do que os nossos sonhos: 
José chegou onde chegou, porque os seus sonhos eram 
sonhos de Deus. Só seremos bem sucedidos em nossos 
sonhos, se eles estiverem em conformidade com a vontade 
do Senhor. Mas Deus tem sonhos para cada um de nós. 
Então, busque entender quais são os sonhos de Deus para 
sua vida e faça deles os seus sonhos pessoais. 

3. Precisamos estar preparados para enfrentar os 
destruidores de sonhos: Os irmãos de José e a mulher de 
Potifar, quiseram destruir os seus sonhos. Frente a seus 
irmãos ele foi perseverante. Frente à mulher de Potifar, ele 
foi prudente e fugiu! Precisamos saber quando resistir e 
quando fugir dos destruidores de sonhos. 

Busque sonhar os sonhos de Deus. Tudo começa com um sonho. 
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DÍZIMOS e OFERTAS 
Quem ainda não contribuiu em 
novembro pode colocar seu 
envelope a qualquer momento no  
gazofilácio, que os diáconos recebem 
e depositam na conta da CPV. No 
primeiro domingo recolhemos as 
ofertas para missões e, no segundo, 
recolhemos dízimos para o sustento 
da igreja.  
   
FORMATURA DO CEM 

A formatura do CEM é uma 
oportunidade de louvarmos e 
agradecer a Deus por missões. Este 
evento acontecerá no dia 29.11, 
sábado, às 19h30min no auditório do 
CENTREINAR.  O CEM é 
responsabilidade direta das igrejas de 
Viçosa. Participe. 
 

PZMN... 
NOSSO PRESBITÉRIO  

Nova mesa – Presidente: Pr. Célio de 
Ponte Nova;  Vice: Pr. Manoel, de 
Jequeri; 1º Secretário: Pb. Ângelo da 
IPV;  2º Secretário: Pb. Levi de Ubá;  
Tesoureiro: Pb. Edgard da CPV; 
Secretário Executivo: Pr. Ângelo. 

TARDE DE CASAIS  
Sábado próximo, dia 29, às 14h30min, 
no quiosque, acontecerá a nossa última 
tarde de casais deste ano... com André 
e Joana Buxton. Eles são missionários 
ingleses, trabalhando no Brasil há 35 
anos. São professores do CEM e estão 
retornando para a Inglaterra em 
janeiro. Contamos com todos os casais 
da CPV. Leve  lanche e... se esbanje no 
entusiasmo!!! A gente se encontra lá!!! 
 

PASTOR 2004 
A Mesa Diretora continua os contatos 
com o Pr. Rui, buscando uma direção 
clara de Deus. Nestes dias de tomada 
de decisão, precisamos orar com  mais 
intensidade para entendermos a 
vontade de Deus. Reunimo-nos esta 
semana várias vezes, pesando tudo, em 
busca de uma definição. O Senhor nos 
mostrará o caminho. 
 

SR. UBIRACY... estamos com o 
senhor neste momento difícil, quando 
Deus levou para junto dEle a D. Laura. 
Conte conosco como igreja.  
“... e Deus enxugará dos seus olhos 

toda lágrima...” 
 

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

KLÉOS, LÚCIA E JÚLIA 
"...Ontem estive no International Office aqui. A estudantada da igreja, 
ligada à ABU promove semanalmente um encontro com todos os 
estrangeiros. Lá serve-se um bom lanche, com música ao vivo, 
brincadeiras, premiações, etc. Não se prega o evangelho diretamente... não, 
mas sabe-se que o encontro é promovido por cristãos, e há vários deles lá, 
com o intuito de criar oportunidade para falar de Jesus. Fui convidado a 
estar presente principalmente porque tem pintado vários Brasileiros lá e 
eles acham que eu poderia ser um dos infiltrados. Idéia excelente para a 
CPV fazer isso na nova universidade, e a IPV na UFV. Ontem um chinês 
me perguntou porque os brasileiros são tão felizes. Eu disse que não tinha 
certeza a cerca da maioria, mas sabia porque eu era feliz. Eu, então, disse 
abertamente que Jesus fez a grande diferença na minha vida. Isso me deixa 
mais confiante no futuro. O papo se estendeu. Abraços, Kléos." 
 

PARABÉNS ORGANIZADORES DO RETIRO 
Crescemos muito neste primeiro retiro. Sentimos e vimos o que está 
acontecendo nas igrejas brasileiras e reafirmamos o nosso desejo por uma 
devoção pessoal mais rica, um quarto de escuta mais livre e eficiente, com 
plena consciência de grupo e celebrações mais comprometidas, respeitosas 
e em amor. A organização, o local e a alimentação foram excelentes. 
Parabéns à equipe organizadora! E... glória a Deus por todos os presentes!!! 
 
“Pai amado...provoca-nos o desejo de ouvir a Tua voz.” 

 
 

RELATÓRIO DA 115ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 16.11.2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos  53 36 43 79 79 
Crianças/Pré-Adolescentes  49 37 08 45 45 
Totais 102  73 51 124 124 

 

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, Néia, Cácio, Elisângela e Kalebe. 
Diáconos e Auxiliares: Edson, Sílvio, Ubiracy e Ademir. 

Conta Bancária CPV – CEF Ag. 0584 – Conta 614-0 – Oper. 03 
Boletins – Acesse os 5 últimos números: www.homenet.com.br/ipv/CPV 

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


