
ESCALA – 14/12 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Cácio 
Pregação Cantata de Natal / Emeric 

CULTO INFANTIL Apresentação de Natal 
 

CAFEZINHO 
Hoje – Eva & Ricardo  

Próximo domingo, 21/12 – Neuza & Sebastião  
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

Segunda N. 2 Elsie & James    
Terça N. 4 – – 
Quarta N. 1 – – 
Quinta Adolescentes – – 
 

Sábado 
N. 3 – – 

Jovens – – 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 14 Édna 3891-8557 
Segunda, 15 Lydia 3892-3752 
Terça, 16 Ubiracy 3892-3752 
Quarta, 17 Fernando 3891-2316 
Quinta, 18 Wiliam 3891-4250 
Sexta, 19 Camila  3891-8568 
Sábado, 20 Elisângela 3892-2732 

 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Terça, 16/12 –  Priscila (do Adão) – 3892-5735 
Quinta, 18/12 – André – 3892-2739 
Sábado, 20/12 – Fernanda – 3892-7892 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
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. 

 

 

ULTIMATO... PROMOÇÃO DE NATAL 
Adquira livros, CD’s, filmes e Bíblias com até 60% de desconto na  
Ultimato. Parte das vendas será destinada à construção do anexo da  

IPV. Ligue 3891-3149, das 13 às 15h, até o dia 19/12. 

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  92     –     14  de dezembro de 2003 
 

APAIXONANDO-SE PELA VISÃO 

Não basta ter a visão, é preciso apaixonar-se por ela. 
Como Comunidade local, temos a visão de ser: 

Uma igreja relacional – Onde todos nutrem 
relacionamentos saudáveis e profundos, através dos quais 
edificam uns aos outros, evangelizam amigos e discipulam 
os novos na fé. Celebram ao Senhor na grande reunião 
(culto – templo) e vive a comunhão nas pequenas 
reuniões (núcleos – casas), com objetivo de transformar 
cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. 

Uma igreja avivada – Onde todos prezam por uma vida 
santa e consagrada ao Senhor, confessando seus pecados 
a Deus e a irmãos, com abandono dos mesmos. Uma 
igreja que ora com intensidade e contrição, buscando 
sempre ouvir a voz de Deus no seu quarto de escuta, para 
proclamar fora das paredes. Que busca na Bíblia seus 
princípios de conduta prática. Tem autoridade e unção do 
Espírito. E celebra ao Senhor de forma viva e agradável. 

Uma igreja missionária – Que deseja anunciar o 
evangelho a “todo o mundo”, fazendo o nome de Deus 
conhecido a “toda criatura”, entre “todas as nações”, “até 
os confins da terra”. Que vê o mundo como campo 
missionário, importando-se com os de longe e com os de 
perto, com o rico e com o pobre, com a alma e com o 
corpo. Que prega salvação espiritual e dignificação social. 
Que é relevante para a sociedade onde está inserida e 
envia seus filhos para outras partes do mundo. 

Apaixone-se por esta visão e trabalhe por ela. 
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Cácio Silva 



DÍZIMOS E OFERTAS 
O gazofilácio estará sempre aberto 
para receber seus dízimos de 
novembro, dezembro e 13º. Hoje, no 
culto, teremos um momento especial 
para isto. Traga seu envelope, com 
gratidão ao Senhor por este ano. 

 
DESPEDINDO DO  

CÁCIO E ELISÂNGELA 
Ontem foi a festa de despedida deste 
casal que ajudou muito na 
implantação da nossa comunidade 
até aqui. O tempo deles em Viçosa 
encerrará no dia 31 de dezembro. 
Foram fiéis, coerentes, firmes de 
propósitos e merecedores da nossa 
confiança, apoio irrestrito e amizade. 
Onde eles forem vamos estar com 
eles, no sustento financeiro e nas 
orações, como enviados da nossa 
Comunidade. Entendemos bem 
que o destino é Roma e não Viçosa, 
conforme At 27.4-8. 
 

CULTO DE NATAL – IPV 
Todos estão convidados para 
participar do Culto de Natal, no dia 
24, às 19h30, na IPV. Empenhe-se 
para ir com toda a sua família. 

EMERIC – PASTOR CPV 
O Emeric coordenará a partir de 
fevereiro a equipe de líderes para 
pastoreio da CPV, enquanto ele 
continuar em Viçosa. Esta equipe 
composta pela Mesa Diretora e 
diáconos, continuará insistindo na 
direção de Deus por um pastor 
definitivo. O processo considerará 
todas as indicações, conhecerá as 
experiências, testemunho do chamado 
e sonhos do candidato numa síntese 
curricular, além das referências e 
informações de amigos, para podermos 
fazer a entrevista, com vistas a um 
possível convite.  
 

ORGANIZAÇÃO E 
AUTONOMIA DE IGREJA 

A CPV ainda é uma congregação da 
IPV. Assim que tivermos um pastor 
aprovado pelo nosso presbitério 
(PZMN), poderemos fazer o nosso 
estatuto, registrar em cartório e nos 
organizar em igreja (neste ato, somente 
os membros professos e batizados 
poderão participar). A partir da 
organização, a igreja passa a ser dirigida 
por um Conselho de Presbíteros 
(homens), presidido pelo Pastor.  
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NÚCLEOS – SAIBA MAIS 
Você sabe explicar o caminho da CPV? Caminhando em 2 asas e envolvendo-
se em direção à maturidade, para transformar pessoas. Cada reunião de núcleo 
com Encontro, Exaltação, Edificação e Evangelismo. Todo participante 
sensível em ser Submisso ao Superior e Servo do Subordinado, sempre 
voltado para a visão da quinta etapa do ciclo vital de um núcleo, conhecido na 
semana passada (multiplicação).  
 

TREINAMENTO – ESCOLA DOMINICAL 
Chegamos no final de mais um quadrimestre, onde cada curso teve 16  aulas: 
1. Doutrinas (catecúmenos); 2. Vida Cristã (práticas da fé); 3. Novo 
Testamento (panorama geral). No próximo quadrimestre, vamos participar da 
seqüência desta formação e também de uma classe para futuros líderes de 
núcleos. Durante as férias teremos classe conjunta com assuntos diversos.  
 

CONSTRUÇÃO – NOVAS IDÉIAS 
O terreno está sendo aos poucos ocupado. As árvores estão crescendo. 
Vamos plantar grama nas demais áreas e fazer um passeio de pedras para 
evitar barro com as chuvas. Nosso desejo é que paralelamente a todas as 
atividades (núcleos, pastoreio, missões, projetos, oração e outros 
envolvimentos) iniciemos logo a construção da futura sede. A primeira idéia 
do projeto já foi lançada e está nas paredes do salão, para receber aprovação 
ou novas idéias. Participe desta etapa.  
 

PROJETO ÁGUA VIVA 
Doe roupas e brinquedos para aquelas crianças carentes de Poço Redondo –
SE, onde o projeto será executado de 4 a 25 de janeiro. Fale com o Tinôco.  
 

RELATÓRIO DA 118ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 07/12/2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos  53 26 08 34 40 
Crianças/Pré-Adolescentes  49 23 04 27 26 
Totais 102  49 12 61 66 

 

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 
 


