
CULTO 
 

18 Horas 
Liturgia James 
Pregação James   

Infantil Edna 
 

Cafezinho  
Hoje – Eliane e Sílvio 

Dia 11 – Eunice e Renata  
 

 
NÚCLEOS 

DIA NÚCLEO RESIDÊNCIA 
Segunda N. 1, 2 e 4  

Férias até início de fevereiro Quinta Adolescentes 
Sábado N. 3 e  

Jovens 
 

 
PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 

DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 
04 – Hoje  Marcy 3891-8497 
05 Eliane 3891-8799 
06 Márcia 3891-8581 
07 Angélica 3891-2311 
08 Emeric 3891-8497 
09 Almir Colpani  3891-6727 
10 Cácio        (31) 3488-1118  

 

 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
Quarta, dia 7 – Adão Gonçalves Mendes –3892-5735 – 9679-4935  
Quinta, dia 8 – Eunice Bueno Cunha – 3891-8595  

 
 

“Dispondo no coração para servir, trabalhando  
livremente em 2004 conforme os dons”.  

 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
19/01 – Curso de psicologia da família no CEM; 
30/01 – Luar de oração – 20h no quiosque;  
31/01 – Culto na IPV -10h - Formatura da UFV; 
01/02 – Culto de retorno dos núcleos na semana; 
23/02 – Piquenique de carnaval; 
29/02 – Início do 1º quadrimestre da Escola Dominical. 

 

 
 

CPV – Comunidade 
Presbiteriana de Viçosa 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

Rua Jequeri, 215 João Braz – Viçosa/MG CEP 36570-000 

www.homenet.com.br/ipv/CPV 

Número  95     –     04  de janeiro de 2004 
 

GRATIDÃO DA ELISÂNGELA 
Agradeço a Deus pelo crescimento que Ele me deu, pelas 
experiências que tive nestes três anos de Viçosa.  
Quando cheguei aqui, no dia 21/jan/2001, confesso que fiquei 
assustada com a cidade: a primeira noite no CEM, foi de choro... 
longe de toda a família, da igreja, dos amigos e pra completar, 
dormir com o canto dos passarinhos e acordar com o berro das 
vacas não era nada familiar...Não imaginava que aqui Deus estaria 
levantando uma grande família... primeiro, os amigos do CEM e 
depois, o pessoal da CPV. Estes se tornaram uma grande família, 
onde pude chorar, sorrir, deixar que outros conhecessem minhas 
fraquezas e ser repreendida por alguns...  
A minha palavra para todos vocês é de muita gratidão. Creio que se 
eu fosse citar nomes, para dizer qualidades e agradecer, começaria 
desde a criança menor da nossa comunidade, até o adulto de idade 
um pouco maior e poderia cometer injustiças.  
Aqui eu descobri o verdadeiro sentido de uma comunidade, onde há 
receptividade, amizade, carinho, sorrisos, onde não há acepção de 
pessoas, onde flui amor; não só amor de Deus, mas amor fraterno. 
O rosto, a alegria, a amizade de cada um de vocês jamais será 
esquecido.  
Mas como família, também cometemos erros e precisamos pedir 
perdão. Quero pedir perdão a cada um, membro dessa família, que 
eu magoei, falei o que não devia ou deixei de falar ou fazer o que 
era necessário... É muito bom saber que onde formos e estivermos 
enfrentando tempos de fortes ondas, podemos olhar pra trás e 
sabermos que há uma igreja, uma família que estará conosco em 
oração... mas não somente quando houver dificuldade... aprendi 
que podemos contar com vocês para sorrirmos juntos. Amo muito 
vocês todos! Que Deus abençoe cada um de vocês. Elisângela  



MISSÕES - Ofertas Hoje  
Estamos recolhendo nossas ofertas 
para missões. Participe com toda a 
família deste privilégio. Sempre 
converse em casa sobre este 
momento especial em cada mês.  

 
DÍZIMOS- Dia 11  

Próximo domingo, dia 11, mas a 
qualquer momento 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. 
  
EMERIC, AGORA PASTOR  
Emeric foi ordenado Pastor pela sua 
igreja de origem no Rio de Janeiro. 
Uma foto da cerimônia está no 
mural.  
 

ALGUNS MINISTÉRIOS  
Obreiro temporário – Emeric.  
Supervisão de Líderes – James.  
Administrador  Terreno – Cláudio.  
Construção – Baêta.  
Mulheres (orando filhos) – Soninha.  
Cursos comunitários – Terezinha.  

KINGS KIDS 
Elaine, Sara e Daniel Colpani, irão 
participar deste treinamento durante os 
dias 5 a 25 de janeiro, em BH.  
 

PÚLPITO  PASTOR  
Aproveitando os alunos dos cursos de 
férias no CEM, teremos o Pr Rui de 
Almenara pregando dia 18, o Pr Auke 
van der Meer, de Pernambuco, dia 25 e 
o Licenciado Alessandro de BH, dia 1-
fev. Todos tem  possibilidade de servir 
pastoreando na CPV. Continue orando 
por este processo. 
 

CULTOS de JANEIRO  
Hoje responde pela liturgia o núcleo II. 
Domingo dia 11,  será do núcleo III.  
Dia 18, núcleo IV.  
Dia 25, núcleo I.  
 

ESCOLA DOMINICAL 
Estamos de férias da ED até o dia 31 
de janeiro. Voltaremos em classe 
conjunta no dia 1 de fevereiro e com os 
cursos normais em 29 de fevereiro. 
Comece a pensar na sua matrícula para 
as 16 aulas do próximo quadrimestre.  

 
RELACIONAMENTOS em 3 dimensões: Com Deus, na Igreja e 
fora da Igreja. É o Evangelho se manifestando através de cada membro.  
 
Mensagem da noite ���� Note e anote ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

ALGUNS NÚMEROS DO MINISTÉRIO DO CÁCIO  
DURANTE O ANO DE 2003  

Visitas: 126;   Reuniões de núcleos: 73;   Atendimento/aconselhamento: 44;   
Pregações: 35;   Aulas ED: 24;   Reuniões com grupos de interesse: 7;   Aulas 
no CEM: 10;   Reuniões com o Pr. Jony: 6;   Cerimônia fúnebre: 1;   
Casamento: 1;   Livros lidos: 27;   Apostilas produzidas: 5.   
 

Cácio e Elisângela 
Belo Horizonte – Missão AMEM – Oitava.  
Projeto de trabalho com plantio de  
igrejas entre povos Pigmeus, da  
Floresta Equatorial Africana. 
Internet: www.caciosilva.com.br 
              caciosilva@caciosilva.com.br  
Tel: (31) 3488-1118  
 

CUMPRIMENTOS  
Angélica Ferreira (tesoureira), com os filhos Júlio e Flávia Márcia, ligaram de 
Natal-RN, desejando a toda família CPV um feliz e abençoado ano de 2004. 
Ligou também o Pr. Rui de Almenara.  
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 28.12.2003 
Classes ED Culto 

Adultos (adolescentes e jovens)   49 
Crianças e Juniores  9 

Totais Férias até 31 janeiro  58 
 

CPV – CONGREGAÇÃO (PZMN – SLM – IPB)  
 

Domingos:  Escola Dominical – 9h30 / Cultos– 18h00.  
Quartas: Grupo de Intercessão – 19h40min 

Núcleos nas casas: Durante a semana (ver escala). 
Mesa Diretora: Edgard Alves (Presidente), Osmar Ribeiro (Vice), Jussara Alves (Secretária), 
Angélica Ferreira (Tesoureira), James Gilbert (Missionário) e Wiliam Alves (Pb. Conselheiro). 

Diáconos e Auxiliares: Ademir, Edson, Sílvio e Ubiracy  
 

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

 
 
 
 
 

 
“Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro”. 


