
CULTO 
 

18 Horas 
Liturgia Núcleo III - Arabela 

Pregação Miss. Shirley Teixeira    
Infantil Edna 
 

Cafezinho  
Hoje – Eunice e Renata 

Dia 18 – Osmar e Terezinha   
 

 
NÚCLEOS 

DIA NÚCLEO CASA 
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 
11 – Hoje  Ademir 3892-8657 

12 Jussara 3891-4250 
13 Ednéia 3891-2231 
14 Edna  3891-8557 
15 Lydia 3892-3752 
16 Ubiracy 3892-3752 
17 Baêta 3891-2316 

 

 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
 
Sábado, dia 17– Terezinha Puga Ribeiro – 3891-3382  

 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
30/01 – Luar de oração – 20h no quiosque;  
31/01 – Culto na IPV -11h - 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.  

14/03 – Ordenação ao pastorado do Sebastião Jr. na IPV.  
 

“Alguém viu o meu tempo por aí, eu o perdi”.  

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  96     –     11  de janeiro de 2004 
 

TRABALHO, VOCAÇÃO E IGREJA  
João 21 afirma que voltaram a pescar depois de tudo  
que havia acontecido. Era o que mais sabiam fazer. 
Era a paixão deles. Era gostoso, prazeroso e 
entusiasmante todo o trabalho de pesca para aqueles 
homens. Eles ainda não tinham assumido o 
compromisso pessoal e completo por Jesus. Não é 
possível que todos sejam chamados em tempo 
integral para fazer a mesma coisa. Para servir a Jesus 
não precisa ser pastor ou missionário de dedicação 
exclusiva.  
O trabalho, a profissão exercida em Jesus, é um 
chamado especial. Com Jesus, todo o trabalho é um 
ministério tão prazeroso quanto qualquer atividade  
eclesiástica de tempo integral.  
Sem Jesus no centro da vida profissional, será tudo 
um completo caos, desestimulante, improdutivo, sem 
vibração, sem alegria, sem descanso, sem liberdade, 
sem recursos, sem esperança e sem futuro.  
A dimensão eterna do trabalho inclui um tempo para 
o ministério dentro do Corpo de Cristo (a igreja), que 
deve ser exercido voluntariamente conforme os dons 
individuais, com a disponibilidade que honre ao Pai e 
Criador de todos os trabalhos. Procure estar sempre 
disponível, administrando bem o seu tempo em 2004, 
com relacionamentos que falem das Boas Novas de 
Jesus na vida cotidiana e dentro da família.   
Edgard.  

CONGREGAÇÃO-IPV 
(PZMN – SLM – IPB) 

Domingos:  
E. Dominical–9h30  
Cultos–18h00  
 
Quartas:  
Intercessão–19h40  
 
Núcleos nas casas: 
Ver escala da semana 
 
Mesa Diretora: 
Edgard (Presidente), 
Osmar Ribeiro (Vice), 
Jussara  (Secretária), 
Angélica (Tesoureira), 
James (Missionário) e 
Wiliam (Pb.Conselheiro). 
 
Diáconos e Aux: 
Ademir, Edson, Sílvio 
e Ubiracy  
 
Conta Bancária CPV 
CEF -  Ag. 0584  
Conta 614-0  
Oper. 03 
 
Boletins – Acesse os 5 
últimos números na 
página da CPV na 
internet.  



DÍZIMOS- Hoje  
2º domingo: Uma responsabilidade, 
mas também um grande privilégio 
poder participar deste momento de 
reconsagração de vida diante do 
Senhor da Igreja, entregando os 
dízimos como gratidão.  
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. 
  

MISSÕES  
Para todo cristão, é prática constante 
em casa e no trabalho, orando e 
conversando sobre o mundo que 
precisa do Evangelho. Sempre no  
1º domingo temos um motivo 
especial de contribuição com ofertas 
para o fundo de missões da CPV.  
 

KINGS KIDS 
Estão na JOCUM-BH, desde terça, 
6, até o dia 25, a Elaine, Sara e 
Daniel Colpani, para o  treinamento 
de evangelismo. Ore por eles.  

PÚLPITO   
Aproveitando os alunos dos cursos de 
férias no CEM, teremos pregando dia 
18, próximo domingo, o Pr Rui de 
Almenara.  
Dia 25, o Pr Auke van der Meer, 48, 
de Pernambuco.   
Dia 1-fev, o Licenciado Alessandro, 
27,  de BH.  
Todos com possibilidade de servir 
pastoreando na CPV. Continue orando 
por este processo. 
 

CULTOS de JANEIRO  
Hoje a liturgia está com o núcleo III. 
Domingo dia 18,  será o núcleo IV.  
Dia 25, o núcleo I.  

 
 CALENDÁRIO 2004  

Está quase pronto o caderno de 2004 
para cada família da CPV.  Telefones, 
Endereços, Aniversários, E-mails, 
Programação e muito mais. 
Missionários listados: Kléos e Lúcia;  
Emeric e Marcy;  James e Elsie; 
Tinoco e Elíbia;  Cácio e Elisângela. 

 

Núcleo Integral:  Cada núcleo envolvido com a pessoa 
toda, sem exclusão. Entre nesta dimensão do Evangelho.  
 
Mensagem da noite ���� Note e anote ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

____________________________________________________
______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

TREINAMENTO - 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.  

Teremos 3 cursos com 16 aulas até o final do mês de Junho. 
1 – Doutrinas, com o Daison, para os que já fizeram A e NT.  
2 – Panorama do AT, com Eliane, para os que já fizeram Doutrinas e Vida 
Cristã.  
3 – Líderes de Núcleos, com Edgard, para reforço e compartir dos atuais 
líderes e outros voluntários que desejam liderar um núcleo.  
 

PARCERIA COM OS PAIS 
1 - Com um princípio bíblico por semana, as crianças até 12 anos aprendem 
com a facilitadora da ED de acordo com a sua idade. O mesmo princípio é 
repassado para todas as crianças na ED.  
 
2 - No núcleo nas casas e em escala dos responsáveis, este mesmo princípio é 
reafirmado num contexto diferente, com material apropriado sob prévio 
preparo pelo responsável. O líder do núcleo responde também por esta área 
dentro do momento da Edificação e escala.  
 
3 – Dentro da família em casa, a revista laranja (dos pais) ajuda na fixação do 
mesmo princípio de uma forma agradável, dinâmica, flexível e lúdica. Os pais 
(não somente a mãe ou somente o pai) devem participar deste momento, no 
almoço, no jantar ou à noite.  
 
Os pais não podem abrir mão da espiritualidade e de Jesus nos seus filhos. 
Esta responsabilidade é intransferível. A CPV quer investir e ajudar os pais 
neste propósito. A revista laranja será doada apenas para os pais que quiserem 
assumir este desafio.  
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 04.01.2004 
Classes ED Culto 

Adultos (adolescentes e jovens)   50 

Crianças e Juniores  13 

Totais Férias até 31 janeiro  63 
 
 
 
 

 

“5 etapas de um núcleo: Conhecimento, Conflitos, 
Comunidade, Crescimento e Multiplicação”. 


