
ESCALA – 21/12 
ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

 

CULTO 
Liturgia Edgard 
Pregação Cácio 

CULTO INFANTIL Priscila e Édna 
 

CAFEZINHO 
Hoje – Neuza e Sebastião  

Próximo domingo, 28/12 – Jussara e Wiliam 
 

REUNIÕES DOS NÚCLEOS 
DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 

Segunda N. 2  
De férias até início de 

fevereiro. 

Terça N. 4 
Quarta N. 1 
Quinta Adolescentes 
 

Sábado 
N. 3 

Jovens 
 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 

HOJE, 21 Édson 3891-4250 
Segunda, 22 Lígia 3891-8568 
Terça, 23 Dilcimar 3891-2563 
Quarta, 24 Tekinho 3891-8581 
Quinta, 25 Galvin 3891-2563 
Sexta, 26 Neuza 3891-8741 
Sábado, 27 Beatriz 3891-6727 

 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Sábado, 27/12 –  Laurinha – 3892-6466 
 

BODAS 
Dia 19/12, o senhor Édson e dona Eni, completaram 50 anos  

de casados! No mesmo dia, o Tekinho e a Márcia, completaram  
seus 5 anos de casamento civil. Parabéns para ambos casais. 

 

� 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. 

 

 

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  93     –     21  de dezembro de 2003 
 

RELACIONAMENTOS 

Relacionamento é a palavra-chave para se caminhar na 
visão da nossa Comunidade. Sem relacionamento, a 
edificação, o evangelismo e o discipulado, estarão 
comprometidos. Precisamos relacionar em três dimensões: 

Relacionamento com Deus 

A comunhão pessoal com Deus é necessidade primária, 
para a verdadeira espiritualidade. É algo que 
desenvolvemos na nossa particularidade, na nossa 
solitude, no nosso ‘quarto de escuta’. Um tempo diário 
para orar, meditar na Bíblia e ouvir a voz de Deus é o 
principal meio para desenvolver este relacionamento. 

Relacionamento na Igreja 

Somos chamados para viver em Comunidade. A idéia 
bíblica de Igreja envolve necessariamente 
relacionamentos. O convívio com os irmãos não está 
limitado aos encontros nas reuniões, mas acontece no dia-
a-dia, num ambiente de amizades duradouras. Este 
convívio é que possibilita a vida em comunhão. 

Relacionamento fora da Igreja 

Não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E é neste 
mundo que somos chamados para ser ‘sal e luz’. Na 
família, no bairro, no trabalho, na escola, convivemos com 
pessoas que não fazem parte da igreja. Devemos investir 
nestes relacionamentos, para que todos percebam o 
evangelho vivo em nós. 

Cácio Silva 
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DÍZIMOS E OFERTAS 
O gazofilácio permanecerá aberto 
para receber seus dízimos de 
dezembro e 13º. Se desejar, pode 
deixar seu cheque pré-datado no 
gazofilácio, dentro do envelope. Dia 
4 janeiro vamos recolher nossas 
ofertas para missões e dia 11, nossos 
dízimos e ofertas.  
 

MINISTÉRIOS 
Estamos concluindo o calendário de 
2004. Nele constará os ministérios e 
serviços que estão sendo 
desenvolvidos voluntariamente na 
CPV. Fale com o Cácio daquilo que 
você deseja coordenar segundo o seu 
dom e disponibilidade.  
 

ELISÂNGELA 
A cartinha de despedida da 
Elisângela, lida no ultimo culto, 
ficará nos arquivos da CPV, para 
lembranças futuras. Agradecemos 
muito a atuação e exemplo da 
Elisângela no nosso meio. 
 

SANTA CEIA 
Domingo próximo, no último culto 
do ano, teremos Santa Ceia aqui na 
CPV. Prepara-se durante a semana. 

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. 
 
SOM DO CÉU MIRIM - MPC  
Existe uma turminha de crianças que 
poderá participar do Som do Céu 
Mirim na MPC (Mocidade para Cristo) 
em BH, de 5 a 10 de janeiro. Invista 
nas nossas crianças e faca uma oferta 
programada com a Tia Édna.  
 

KINGS KIDS – MPC 
O Kings Kids é um programa de 
treinamento evangelístico, promovido 
pela Missão JOCUM. A Elaine, Sara e 
Daniel irão participar deste 
treinamento, durante os dias 5 a 25 de 
janeiro na MPC. Ore por eles. 
 

CANTATA "NATAL 
BRASILEIRO" 

Nossas crianças e adolescentes estão de 
parabéns pela disposição em decorar e 
ensaiar toda a cantata, para a belíssima 
apresentação do último domingo. Foi 
uma mensagem impactante, 
especialmente por ser tão brasileira. 

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

FÉRIAS DA ESCOLA DOMINICAL 
No último domingo encerramos o segundo quadrimestre da nossa Escola 
Dominical de 2003. Neste ano, cada pessoa participou de dois proveitosos 
cursos bíblicos quadrimestrais. Em função da necessidade dos nossos 
professores descansarem, bem como, das muitas famílias em viagens de fim 
de ano, a Mesa Diretora decidiu dar férias à Escola Dominical, a partir do 
próximo domingo até final de janeiro. Neste período, não teremos nenhuma 
atividade no salão nas manhã de domingo. Aproveite este tempo para investir 
na sua família e em amigos. Quem quiser se juntar para orar, conversar ou 
outra atividade no salão no, pode ficar à vontade. Em fevereiro retornaremos, 
com ânimo renovado, para mais dois quadrimestres de estudos.  
 

FINANÇAS E ADMINSTRAÇÃO 
Os diáconos (Ademir, Édson, Sílvio e Ubiracy) são os responsáveis pela 
ordem das reuniões e cultos. Também pela recepção, pela assistência aos 
necessitados freqüentes da CPV e pelo recolhimento e depósito na CEF, de 
toda a receita do gazofilácio. A tesoureira Angélica é a responsável pelos 
pagamentos e controles internos, sendo seus relatórios aprovados pela Mesa 
Diretora.  
 

NUCLEOS... SAIBA MAIS 
É bom caminhar em 2 asas. A asa do varejo (núcleo) e a asa do atacado 
(culto). Participando sempre e ativamente dos dois, em pouco tempo você 
consegue voar bem. Suba o mais alto possível no seu relacionamento pessoal 
com Deus. Com uma asa só será mais difícil voar.  
 
 

RELATÓRIO DA 119ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO DE 14/12/2003 
Classes Matrículas Presentes Visitas Total Culto 
Adultos  53 20 05 25 74 
Crianças/Pré-Adolescentes  49 22 04 26 58 
Totais 102  42 09 51 132 

 

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 
 


