
ESCALA – 07/12 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Edgard 
Pregação Cácio 

CULTO INFANTIL Beatriz & Enedina 
 

CAFEZINHO 
Hoje – Terezinha & Osmar  

Próximo domingo, 14/12 – Eva & Ricardo 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

Segunda N. 2 Lígia & Jorge 

Terça N. 4 Laurinha & Cristiano 

Quarta N. 1 Beatriz & Almir 

Quinta Adolescentes Elisângela & Cácio 
 

Sábado 
N. 3  

Jantar de Natal  
Jovens 

 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 07 Angélica 3891-2311 

Segunda, 08 Almir Sacramento 3891-7640 

Terça, 09 Almir Colpani 3891-6727 

Quarta, 10 Cácio 3892-2732 

Quinta, 11 Tinôco 3891-8448 

Sexta, 12 Jussara 3891-4250 

Sábado, 13 Néia 3891-8557 
 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Segunda, 08/12 –  Daniel e Sara Colpani – 3891-6727 
Quarta, 10/12 – Ismael Carrasco – 3891-8751 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
21/12 – Início classe conjunta da ED; 
        Culto de natal na IPV; 
02-05/01 – UPJ na MPC em BH; 
09-12/01 – Adolescentes na MPC em BH; 
20/01 – Curso de psicologia da família no CEM; 
30/01 – Formatura da UFV. 
 

EM FÉRIAS... 
Desejamos boas férias às famílias do Wágner,  

Léo, Galvin... e demais em viagem. 

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  91     –     07 de dezembro de 2003 
 

PROJETO ÁGUA VIVA 
O projeto Água Viva é uma iniciativa do Tinôco e Elíbia, numa 
parceria da UFV, IPV, Igreja Presbiteriana 12 de Agosto (Aracajú – 
SE), CEM e Ultimato. Visa desenvolver um trabalho de 
evangelização e assistência social no Nordeste, inicialmente na 
região de Poço Redondo, sertão do  Sergipe. Sob a coordenação do 
Tinôco, Elíbia, Jony, Vânia (do CEM) e Lúcia Reis, 26 estudantes da 
UFV, que estão sendo devidamente treinados desde o mês de 
outubro, estarão na referida região nos dias 04 a 25 de janeiro, em 
três principais frentes de atuação: 

1. Ações Evangelísticas – Visitas, teatro, devocionais, 
evangelismo de adultos e crianças, evangelismo de impacto, louvor 
e adoração, cultos em igrejas e lares, e distribuição de literatura 
evangelística. 

2. Ações Sociais (palestras e serviços) – Cuidado com a saúde e 
higiene pessoal; água de beber e esgoto doméstico; controle de 
moscas, baratas e ratos; doenças sexualmente transmissíveis; 
cuidados no pré-natal e com o bebê; administração da renda 
familiar; higiene no lar, pessoal e dos alimentos; alcoolismo e 
drogas; violência; triagem (pressão arterial, pulso e temperatura); e 
corte gratuito de cabelo. 

3. Ações Técnicas (oficinas – ensinando a fazer) – Telagem de 
portas e janelas; técnica de higiene e qualidade dos produtos; 
técnica de fabricação de doces caseiros e geleias; técnica projeto e 
construção de fossas sépticas e banheiros; produção de fertilizantes 
orgânicos; material de baixo custo para construção civil: adobes e 
técnica ferro-cimento; locação e construção residência baixo custo. 

VOCÊ PODE AJUDAR! Orando e doando brinquedos de R$ 1,99, 
roupas e calçados usados, sabonetes, creme dental e 
medicamentos de primeiros socorros. Procure os diáconos. 



JANTAR DE NATAL 
Neste próximo sábado, dia 13, às 
19horas, no salão da Escola, no 
Clube Rodas, na frente da CPV, 
vamos ter o tradicional jantar festivo 
de Natal, onde também despedi-
remos do Cácio e da Elisângela. Fale 
com a Néia, Jussara ou Beatriz.  
 

CANTATA DE NATAL 
E no domingo, dia 14, será a nossa 
cantada de natal. Todas as crianças e 
adolescentes estão convidadas a 
participar. Os pais podem ajudar 
incentivando e trazendo os filhos 
para os ensaios. Procure a Tia Édna. 
 

CANTATA LUZ NA IPV 
O coral da IPV apresentará hoje no 
culto, às 19h30, uma linda cantata de 
natal. Uma obra de Guilherme Keer. 
Foram meses de ensaio que vale a 
pena assistir. Toda a CPV está 
convidada.  
 

CONSOLO 
O Pr. Jony (IPV) perdeu sua mãe, dia 
29/11. E o Pr. Lúcio (CEM) perdeu 
sua mãe, dia 03/12. Nossos 
sentimentos e orações por consolo. 

OFERTAS MISSIONÁRIAS 
Ore pedindo para Deus ampliar sua 
visão e consciência missionária. 
Comece seu envolvimento ofertando 
hoje à noite. Este momento é 
importante para sua vida e dos seus 
filhos. Estamos ajudando a família do 
Emeric. Sugerimos o equivalente a UM 
dólar por pessoa. Para estas ofertas não 
é preciso usar o envelope.  
 

DÍZIMOS E OFERTAS 
O Gazofilácio já está aberto para 
receber seus dízimos de novembro e 
13º. No culto do próximo domingo, dia 
14, vamos ter um momento especial de 
gratidão a Jesus, com a entrega dos 
nossos envelopes. Aproveite e prepare 
adequadamente durante a semana.  
 

PASTOR CPV 
Continuamos insistindo na direção de 
Deus por um pastor de tempo integral. 
A Mesa Diretora resolveu não convidar 
o Pr. Rui, por falta de um maior 
conhecimento do seu ministério. O 
processo será de conhecer as 
experiências, buscar informações, e, no 
final, ouvir e entrevistar antes de um 
possível convite.  

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

BOLETIM... OBRIGADO ANGÉLICA 
Durante 90 semanas, a Angélica redigiu o nosso boletim com carinho, 
dedicação, eficiência e muita responsabilidade. O boletim tem sido um 
instrumento não apenas de informação, mas também de edificação. Mas em 
virtude do acúmulo de funções, a Angélica decidiu permanecer apenas com o 
ministério da Tesouraria, que de igual forma, exige muita responsabilidade e 
eficiência. Assim, agradecemos a ela por sua grande contribuição à história da 
CPV e já oramos para que Deus levante outra pessoa para este ministério. 
 

NÚCLEOS... SAIBA MAIS 
Nossos núcleos vão entrar em recesso até o final do mês de janeiro. Vale a 
pena recordar o ciclo de vida dos núcleos, para voltarmos com novo fôlego:  
Etapa 1 - Conhecimento, descoberta, formação do grupo, quebra gelo.  
Etapa 2 - Conflitos naturais e soluções, aprofundamento dos relacionamentos. 
Etapa 3 - Comunidade, edificação, pastoreio, treinamento, novos amigos. 
Etapa 4 - Evangelismo, proclamação, envolvimento e discipulado pessoal.  
Etapa 5 - Multiplicação, celebração, alegria e comemoração. 
 

MIRO E LUSI 
"Ainda me sinto membro da CPV e é muito bom ler os boletins dominicais na 
internet. Assim, me sinto mais CPV. Lusi.” 
“Eu e Lusi já estamos outra vez fazendo nossas malas. Desta vez iremos para 
o Paraná, para uma cidade pequena na fronteira com Argentina, para Santo 
Antônio do Sudeste. Deverei assumir uma pequena comunidade de brasileiros 
e argentinos, como também dar alguma aula no seminário, onde os poucos 
estudantes são todos antigos drogados ou saindo das drogas. Será uma nova 
experiência. Miro." 
 

RELATÓRIO DA 117ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 30/11/2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos  53 24 03 27 44 
Crianças/Pré-Adolescentes  49 21 02 23 21 
Totais 102  45 05 50 65 

 

EXPEDIENTE 
CONGREGAÇÃO DA  IPV  (PZMN – SLM – IPB) 

Domingos:  Escola Dominical – 9h30min / Culto – 18h. Quartas: Grupo de Intercessão – 19h30min 
Núcleos nas casas: Segundas, Terças, 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: Édson, 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: Cácio – caciosilva@caciosilva.com.br – 3892-2732 
 


