
CULTO 
 

18 Horas 
Liturgia Núcleo IV - Eunice 
Pregação Pr. Rui Domingos Ramos – Almenara   

Infantil Edna 
 

Cafezinho  
Hoje – Osmar e Terezinha  

Dia 25 – Galvin e Dilcimar    
 

 
NÚCLEOS 

DIA NÚCLEO CASA 
Segunda N. 1, 2 e 4  

A partir do dia 2 de fevereiro Quinta Adolescentes 
Sábado N. 3 e Jovens 

 

 
PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 

DIA RESPONSÁVEL TELEFONE 
18 – Hoje  Wiliam 3891-4250 

19 Camila 3891-8568 
20 Elisângela (31) 3488-1118 
21 Edson 3891-4250 
22 Lígia 3891-8568 
23 Dilcimar 3891-2563 
24 Tekinho 3891-8581 

 

 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! 
 

Amanhã, dia 19 – Júlio Ferreira de Andrade – 31 – 3293-3185  
      – João Victor Cremona Vasváry – 3891-8497  

Terça, dia 20     – José Henrique T. de Mello – Galvin – 3891-2563  
Sexta, dia 23     – Filipe Neves Leão  
Sábado, dia 24 – Wagner S. de O.  Albiol Garcia – 9912-1548  

  

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
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.  
 

“Quando o perfume não perfuma, é como o crente que não evangeliza”.  

COMUNIDADE  
PRESBITERIANA  

 

               
“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV 

Número  97     –     18  de janeiro de 2004 
 

MENSAGEM  
DO PÚLPITO 

 
Incentivamos que todos anotem alguns pontos 
do sermão para facilitar a participação e 
aplicação com aprofundamento nos Núcleos. 
Domingo passado fomos exortados pela 
missionária Shirley Teixeira da Assembléia 
de Deus, para sairmos da multidão, sairmos 
dos 70, sairmos dos 12 e sairmos dos 3, para 
uma intimidade real com Jesus, no quarto de 
escuta. Esta é a base e ênfase do caminho 
pessoal da CPV (Veja o “banner”  na parede).  
 
Hoje estamos recebendo com prazer, o Pr. 
Rui  Domingos Ramos, casado, 4 filhos, 52 
anos, formado pelo Seminário JMC de São 
Paulo (IPB) em dezembro de 1986, ordenado 
em 22.fev.1987, pastor da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Almenara-MG, Presbitério 
Vale do Jequitinhonha. Ele está de férias com 
a esposa participando no CEM da Consulta 
Missiológica, com o Pr Russel Shedd e outros.   

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 e MISSÕES  
2º domingo: Dízimos. 
Privilégio e Responsabilidade. 
Use sempre o envelope para 
recibo e controle da tesouraria.  
Bênção com compromisso e 
fidelidade.  
O gazofilácio permanecerá 
sempre aberto para receber 
seus dízimos a qualquer 
momento.  
1º domingo: Missões.  
É a prática e envolvimento com 
entendimento. Sugerimos cada 
pessoa contribuir com o 
equivalente a 1 dólar para o 
fundo missionário da CPV.   
  

KINGS KIDS  
Estão na JOCUM-BH, desde o 
dia 6, até o dia 30, a Elaine, 
Sara e Daniel Colpani, para o  
treinamento de evangelismo. 
Ore por eles.   
 

MPC   
Participaram na semana passada 
do acampamento de uma 
semana: André, Hugo, Lucas, 
Renata e Túlio. A Sarah foi 
convidada como equipante para 
a semana de Jovens de 12 a 16, 
como estudante de enfermagem 
e saxofonista.  

CIRURGIAS EM 
RECUPERAÇÃO   

Elsie Gilbert – 3892-2739  
Ubiracy Souza Lima – 3892-3752  
Carminha Gonçalves–3892-5735  
 

CLASSES CONJUNTAS    
Dias 1º, 8, 15 e 22-fev, teremos 
aulas da ED em conjunto sob a 
coordenação do missionário e 
pastor James Gilbert, sempre às 
9h30.   
 

CURSOS  
REGULARES DA ED  

Dia 29 – Último domingo de 
Fev, início dos 3 cursos de 16 
aulas. Fique por dentro, escolha 
e dedique ao seu curso. Aos Pais 
o desafio da revista laranja com 
os seus filhos.  
 

PROJETO TERRENO  
Estudante de arquitetura da 
UFV, André, quer nos apresentar 
seu projeto de um templo e salas, 
para novas idéias. Vamos 
conhecer no domingo após ED 
dia 1-fev.    
 

CULTOS de JANEIRO  
Hoje, Liturgia, núcleo IV.  
Domingo, 25,  será o núcleo I.  

Mensagem da noite ���� Note e anote ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

PARTE DA CARTA DA 
FAMÍLIA SACRAMENTO PARA A CPV: 

“Viemos de uma igreja que ajudamos a plantar e que vimos nascer e crescer. 
A CPV cuidou de nós, nos recebeu sem nada exigir, apenas nos aceitou e nos 
amou. Aqui tivemos nossas feridas saradas e nos sentimos queridos. 
Infelizmente fizemos pouco para retribuir tudo isso devido a algumas 
dificuldades pessoais. Após meses de oração e conversa com nossos filhos, 
tomamos a decisão que temos a convicção de ser a direção de Deus para nós. 
Estamos retornando para a 2ª Igreja Batista onde cremos que Deus nos quer 
usar. Não temos motivos para nos queixar da CPV, onde sempre fomos 
tratados com muito carinho. Só nos resta agradecer por tudo, especialmente 
pelas maravilhosas amizades que fizemos e outras que aprofundamos. No 
amor de Jesus” . Em 18.dez.2003. Almir e Enedina.  
 

PARCERIA – ASSINE ESTE CONTRATO  
1 - Um princípio bíblico por semana para o seu filho até 12 anos, bem 
enfatizado pela facilitadora da ED. 2 - O mesmo princípio reafirmado no 
Núcleo. 3 - Onde entra os pais? Com a revista laranja, de forma lúdica, 
prática e divertida, o mesmo princípio vivenciado uma vez na semana, em 
casa, na hora do almoço, na janta ou ao deitar. Assine este contrato com a 
CPV e solicite a sua revista com a tia Edna.    
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 11.01.2004 
Classes ED Culto 

Adultos (adolescentes e jovens)   52 
Crianças e Juniores  15 

Totais Férias até 31 janeiro  67 
 
 
 
 

 
“O líder é que faz a posição e não a posição que faz o líder. 
Potencialmente todo membro da CPV pode liderar um 
núcleo em casa, com 5 pessoas” 


