
“Deus mora onde o deixam entrar.” 

 

IRMÃOS EM ORAÇÃO 
Dia 17 – Fernando Baeta 
Dia 18 – Wiliam/Cláudio Fagundes 
Dia 19 – Camila Dergam 
Dia 20 – Dona Joana/Elisângela 
Dia 21 – Sr. Edson/Tequinho 
Dia 22 – Lígia/Neusa 
Dia 23 – Dilcimar 
São esses os irmãs que estarão orando pelas famílias e pela nossa igreja nessa 
semana. Se você tem algum pedido especial entre em contato com eles para que, 
de forma específica, seu pedido seja lembrado. 
VALE A PENA LER... 
Ultimato (destinado à evangelização e edificação); 
Histórias para o coração (Alice Gray); 
A oração de Jabez (Bruce Wilkinson). 
ATUALIZE SUA AGENDA: 
Pacheco informa o novo número do seu celular... 9686-6480. Os demais 
telefones para contactá-lo continuam os mesmos: 3891-3030(CEM) / 3891-
6480(res.) 
Vamos escolher um modelo para o nosso Boletim Semanal?! 
Então... contamos com a sua colaboração!!!! 
Contribua... dê sugestões... mande notícias... critique... incentive...enfim, todas 
as suas idéias serão bem-vindas!!!  Mas... não deixe de marcar  presença.  Fale... 
telefone... mande e-mails, mas... dê sua contribuição que é de suma 
importância!!!!  Contamos com vocês!!!! 
Está lançada a semente... agora é preciso que cuidemos para que ela germine e dê 
os melhores frutos!!! 
Sua ajuda  e sugestões serão muito importantes  e bem-vindas... ATÉ ÀS 
QUARTAS-FEIRAS DE CADA SEMANA. 
Contactos com Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-2311(res.) / 9965-3686(cel.) 

Atividades: 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min Culto – 18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 

 
“Se entre você e Deus houver distância é porque você não se aproximou.” 

 

 

 

 

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

 

AMO MINHA VIDA 
“Bíblia Sagrada. Palavra viva de Deus que trouxe luz para a minha vida. Nem 
me lembro a primeira vez que a li, mas não esqueço o resultado: vida! Vida 
verdadeira. E assim tem sido por todos os dias. A Palavra de Deus invade a 
minha alma, renova o meu espírito e esclarece a minha mente. Ela está sempre 
comigo e faz parte do meu cotidiano. Amo viver a vida desse jeito. Amo a 
minha vida com a Palavra de Deus.”(Ultimato nº 275, março/abril 2002) 
VOCÊ E DEUS 
“Confesse ao Senhor suas atitudes de medo, omissão e irresponsabilidade. Peça-
Lhe perdão e ajuda para continuar a jornada.” (Ultimato nº 275, março/abril 
2002)” 
 No primeiro número do nosso Boletim Semanal nada mais oportuno 
do que lembrarmos aos irmãos os propósitos básicos que devemos firmar com a 
nossa Igreja, a partir do cuidado de uma devoção pessoal: 

1. Educação; 
2. Comunhão; 
3. Ação Social; 
4. Adoração; 
5. Evangelização. 

 

Descobrindo nossos dons e talentos, ajudando a pensar e planejar a CPV... 
vamos desenvolver um coração SUBMISSO ao SUPERIOR e SERVO do 
SUBORDINADO. 
Em nossos ENCONTROS dos núcleos vamos EXALTAR o nosso Deus 
EDIFICANDO-nos com os assuntos propostos e EVANGELIZANDO através 
do compartilhamento e testemunhos. 
 

 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I número 00 – 17 de março de 2002 

 



MULHERES DA CPV EM ORAÇÃO 
Foi um sucesso a reunião do grupo de mulheres da CPV realizada ontem, dia 16, 
na residência da Lígia. Os objetivos de reunir todas as mulheres da igreja são: a) 
desenvolver amizade entre elas; b) experiências de orações individuais e em 
grupos; c) interceder pelos nossos filhos e jovens; d) desenvolver a virtude de 
sermos mulheres segundo o coração de Deus.  
DESPERTA DÉBORA 
Aconteceu nessa quarta-feira, 13, a primeira reunião das Déboras, que foi 
coordenada por Lígia e Beatriz, responsáveis por esse projeto em nossa igreja. 
Pudemos contar também com a presença de alguns Homens de Palavra... que 
contribuiram de forma muito positiva para esse encontro. Na oportunidade o 
Sr. Ubiracy deu um testemunho valioso, muito providencial para aquele 
momento.  
Alvos de oração das Déboras: 
1) A conversão dos nossos filhos; 
2) A restauração dos que estão afastados; 
3) O despertamento missionário de  50.000 jovens; 
4) A consagração desses jovens em 2002; 
5) O avivamento das escolas e universidades. 
NÚCLEOS NAS CASAS 
Você não está participando?! Por quê?! 
Experiência de orações... comunhão com os irmãos... compartilhamento... 
encorajamento... testemunho... é tudo que a gente usufrui desses  momentos de 
adoração com irmãos queridos!!! Vamos!!! Anime-se!!! Nós queremos que você 
também aproveite dessas benesses!!!  Estamos te esperando!!! 
Escolha o seu grupo: 
Núcleo I – Beatriz/Almir 
Núcleo II – Lígia/Pacheco 
Núcleo III – Edna/Edgard 
Núcleo IV – Elíbia/Tinoco 
CULTOS DE ORAÇÃO E INTERCESSÃO DAS QUARTAS-FEIRAS 
“Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” 
 Escreve Tiago em sua carta, lembrando-nos e alertando-nos, sobre a 
importância e o valor da oração para aquele que ora e para aquele por quem se 
ora. Esses nossos encontros têm sido ricamente edificantes para as nossas vidas 
pessoais e para a vida da nossa igreja.  Vale a pena participar!!! 
AVISOS: 
1. Ensaio da Cantata da Páscoa – todos os sábados, das 09 às 10h30min, na 

CPV. 

2. Reunião discipulado dos adolescentes – dia 20.03, às 19h30min, residência 
Camila Dergan – Rua Ervália, 109. 

3. Reunião dos Homens de Palavra, dia 23.03, às 21h, cujo local será 
confirmado. 

CURSO DE BISCUIT 
Local – CPV Dia: 23.03 Horário: 14 às 18horas Valor da inscrição – R$ 15,00 
Local das inscrições – Viçosa Embalagens e Depósito de Pães 
Tiradentes(Reginaldo) 

�... Aniversariantes da semana:  

Dia 20 – Maria Lúcia V. Lenz César    
Dia 21 – Kalebe de Moraes Alves 

�... de olho no calendário:   Março   
Dia 31 – Alvorada da Ressurreição com café da manhã. 
SAUDAÇÃO AOS VISITANTES 
A presença de nossos queridos visitantes muito nos alegra. Queremos abrir as 
portas da nossa igreja e as do nosso coração para recebê-los. Você, nosso 
visitante, seja bem-vindo entre nós e... sinta-se à vontade. A igreja é para você e 
sua família. 
NOTA DE FALECIMENTO 
Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Leontina Alvim Cruz, mãe 
do nosso querido Tequinho, ocorrido no dia 14 deste. Registramos aqui a nossa 
palavra de solidariedade cristã e nossas orações para que Deus conforte aos 
familiares. 
VIAGEM DO CÁCIO 
Segunda-feira o missionário Cácio estará viajando para mais um trabalho de 
pesquisa na aldeia dos índios Kaxixó, região Alto Paranaíba. Em nossas orações 
lembremo-nos desse nosso querido irmão, pois somos conscientes de que 
missões não é um privilégio de poucos, mas responsabilidade de todo discípulo 
de Jesus. 
VOCÊ NÃO ACHA QUE É UMA BÊNÇÃO?! 
Oremos pela unção do Espírito no coração da nossa querida irmã Elisângela, 
que, pela primeira vez, entregará a mensagem durante um culto, na igreja do 
Vale do Sol, hoje, às 19h30min. Maravilhosa bênção!!! 
A mensagem de hoje à noite nos será entregue por Cácio. 
Elisângela é a responsável pela liturgia.  
 

 “A medida de amar a Deus é amá-lo sem medida.”  



ESCALA DOS NÚCLEOS(Segunda-feira, 25.03) 
Núcleo I – Beatriz/Almir(Jussara/Wiliam) 
Núcleo II – Lígia/Pacheco(Lígia/Jorge) 
Núcleo III – Edna/Edgard(Carminha/Adão) 
Núcleo IV – Elíbia/Tinoco(Quinta-feira,28.03/ Ana Maria/José Flávio) 
 

QUANDO SETEMBRO VIER... 
Agende os dias 28, 29 e 30.09.2002 para o ACAMPAMENTO, que acontecerá 
no Solar do Rei, em Betim. Faça sua inscrição com Beatriz e Lígia. Adquira o 
carnê e planeje seu pagamento antecipado!!! 
 
NOVO TELEFONE 
Anote esse número em sua agenda: 3892-7959...  novo telefone de 
Cácio/Elisângela.  

 
LEMBRETE 
Ensaios da Cantata das Crianças 
Local: CPV     Horários:  
Segunda-feira, dia 25.03 – 19h30min 
Terça-feira, dia 26.03 – 19h30min 
Sábado, dia 30.03 – 09h30min 
Senhores pais!!! Tragam seus filhos pontualmente para os  ensaios!!!! A Edna 
agradece o seu esforço, pois o sucesso da apresentação  depende desses ensaios 
para os quais ela tem se dedicado com tanto amor!!! 
 
SUA PRESENÇA NOS ALEGRA... 
Você que está nos visitando seja bem-vindo!!! A sua presença nos alegra... daí o 
nosso convite para que volte sempre!!! 
 
Sugestões para o boletim: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-2311(res.) / 9965-3686(cel.) 

Atividades: 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min 

 Culto – 18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 

“Nenhum de nós sabe tudo, só Deus é onisciente; nenhum de nós pode tudo, só 
Deus é onipotente; nenhum de nós está em todo lugar, só Deus é onipresente.” 

 

 

 

 

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

 

 
 

MEMÓRIA I 

HISTÓRICO/APRESENTAÇÃO 

 “Este grupo é fruto de um insistente trabalho de estudos bíblicos nas 
residências do bairro João Braz em Viçosa-MG, iniciado em 1990. Durante 
este período, o grupo enfrentou dificuldades de estrutura e regularidade dos 
trabalhos. Hoje temos dois núcleos funcionando, todas as segundas-feiras, 
com a participação de membros da IPV, da IP Vale do Sol e visitantes não 
crentes, todos com grande interesse pela Palavra de Deus. O grupo é 
formado por aproximadamente uns 30 membros professos da IPV e do Vale 
do Sol, dos quais temos moradores dos bairros João Braz, Silvestre, 
Cantinho do Céu, Violeira e adjacências. Após várias reuniões e um 
acampamento foi elaborado um documento que determinou a primeira 
proposta, que foi aprovada pelo Conselho da IPV, autorizando o grupo a dar 
início administrativo na formação de uma nova Igreja, a partir do Ponto de 
Pregação. Com a aprovação do Conselho, o grupo alugou um local de fácil 
acesso, para fixar sua congregação no bairro João Braz, cuja inauguração 
ocorreu no dia 18 de junho de 2000. A Comunidade Presbiteriana deseja 
servir e ampliar o Reino de Deus, pensando na missão da Igreja como 
responsabilidade de cada membro, fazendo discípulos, promovendo 
comunhão.” 

No próximo número  OBJETIVOS PRINCIPAIS DA CPV 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I -Número 01 – 24 de março de 2002 

 



QUE É A CEIA DO SENHOR? "É o sacramento do Novo Testamento, no 
qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, é 
anunciada a sua morte; e os que dignamente participam dele alimentam-se do 
corpo e do sangue de Cristo para sua nutrição espiritual e crescimento na graça; 
têm a sua união e comunhão com Ele confirmadas; testemunham e renovam a 
sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns com os outros, como 
membros do mesmo corpo místico.”(Confissão de Fé e Catecismo Maior da 
Igreja Presbiteriana). 
 
O Reverendo Elben, pregador de hoje à noite é quem ministrará a Santa Ceia. 
Edgard é o responsável pela Liturgia; 

- Na Igreja Batista estará pregando o Tinoco, que, no domingo passado 
esteve em Ervália ministrando a palavra. 

- Jony é o pregador da IPV.  
 
HOMENS DE PALAVRA 
Um ministério que a CPV tem mantido com vistas ao entrosamento de todos os 
homens, novos e antigos, deslocados ou entrosados, com o objetivo de 
promover comunhão, amizade, criar e desenvolver relacionamentos sadios e 
duradouros. As reuniões acontecem na última sexta-feira de cada mês, constando 
de uma devocional, um momento de cânticos, outro de oração,  às vezes uma 
dinâmica de grupo e finda com o compartilhamento e um delicioso lanche. A 
primeira desse ano aconteceu na residência de Sílvio/Eliane. A outra realizou-se 
anteontem, dia 22, e dessa vez fomos recebidos por Tinoco/Elíbia. Mais uma 
vez tivemos oportunidade de desenvolvermos com profundidade o nosso 
compromisso com Cristo...  compartilhando, orando, crescendo e dando 
testemunho. Quando  necessário,  visitamos membros da igreja que estejam 
precisando de uma palavra de encorajamento, uma exortação... um ombro 
amigo.  Kléos, George, Tequinho, José Dário e Cláudio Henrique foram alguns 
de nossos irmãos com os quais estivemos reunidos extraordinariamente. 
 
IRMÃOS EM ORAÇÃO 
Hoje – Ana Lúcia (3891-9393) 
25 – José Henrique ((3891-2563) 
26 – José Dário ((3892-2305/9643-5117) 
27 – Beatriz (3891-6727) 
28 – Lúcia (3891-8823) 
29 – Rogéria (3892-2305/9643-5117) 
30 – Wilson/Edgard (3892-2143/3891-8557) 

CLASSES E PROFESSORES DA ESCOLA DOMINICAL 
- Novos na Fé/Edgard (8 Lições sobre Práticas Devocionais preparadas 

pelo Reverendo Elben serão iniciadas no próximo domingo, 31.03). 
- Adultos/Elíbia (Introdução ao Novo testamento é o tema da  aula de 

hoje. As demais sobre Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, 
respectivamente, darão seqüência às seis aulas dessa Classe). 

- Liderança e Discipulado/Cácio. 
- Crianças e Pré-adolescentes(Elisângela/Eunice/Alan/Jussara/Cida). 
Devocional da ED de hoje – Cácio. 

 
RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/17.03 

Classes  Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 25 19 01 20 

Novos 13 07 01 08 

Liderança 15 12 - 12 

Crianças/Pré Adolesc. 36 32 01 33 

Total 89 70 03 73 

 
 
 
 

�... Aniversariantes da semana 
Dia 28 – Almir Colpani Júnior            Dia 30 – Alice Baeta 

�.. DE OLHO NO CALENDÁRIO: 
Março 
Dia 31 - Alvorada da Ressurreição às 07horas, com uma mesa celebrando a 
Páscoa Judaica, coordenada pelo casal Emeric/Marcy, novos alunos do CEM. 
Uma oportunidade cultural de sentir uma das principais festas judaicas, que deu 
origem à Santa Ceia(Responsáveis Beatriz/Lígia - Telefones 3891-6727/3891-
8568). 
           - Cantata das Crianças às 18horas. (Responsável Edna - 3891-8557) 

 



CULTO NO CEM 
Terça-feira, dia 02.04, 19h30min. Vamos compartilhar com os nossos irmãos 
queridos do CEM desse momento de oração. 
 
FIQUE POR DENTRO... 
1.Foi criado um fundo especial na Tesouraria para a futura construção da sede 
da nossa igreja, já acumulado em R$ 5.000,00. Um pouco dessa reserva está 
sendo gasto como antecipação do aluguel, com a finalidade de adaptar o terraço 
com salas, para o trabalho infantil, que está exigindo mais espaço; 
2. Foi entregue para apreciação da Diretoria do Clube Campestre duas 
propostas da área da Violeira que possibilitará a entrada no terreno pela frente 
da rua; 
3. A maquete do terreno (trabalho artístico de Márcia/Baeta) mostra com 
clareza todo o terreno da Violeira, supervalorizado após a terraplenagem e 
cercas com mourões de cimento. 
 
O SOM DO CÉU 
Desde o dia 28/03 mais de 1000 pessoas estão reunidas no Acampamento da 
Mocidade Para Cristo, em Belo Horizonte, onde encerra hoje o Grande 
Encontro de Louvor ao Senhor “O SOM DO CÉU”. Várias bandas evangélicas 
animaram o grande acontecimento. Elíbia, Tinoco e Bruno participaram desse 
marcante encontro. 

 
“Depois de um passo mal dado a queda é inevitável” 

Comentário: Mt 15.13-14 (Bíblia Viva) 
“...toda planta que não foi plantada por meu Pai, será arrancada; portanto, não 
façam caso deles. São guias cegos guiando cegos, e todos cairão numa vala.” 

 
Sugestões para o boletim: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-2311(res.) / 9965-3686(cel.) 

Atividades: 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min 

 Culto – 18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 

“O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo; mas nada 
pode pagar o prejuízo de perdê-lo”. 

 

 

 

 

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

 

 
 
 

MEMÓRIA I 

“Este grupo é fruto de um insistente trabalho de estudos bíblicos nas 
residências do bairro João Braz em Viçosa-MG, iniciado em 1990. 
Durante este período, o grupo enfrentou dificuldades de estrutura e 
regularidade dos trabalhos. Hoje temos dois núcleos funcionando, todas 
as segundas-feiras, com a participação de membros da IPV, da IP Vale do 
Sol e visitantes não crentes, todos com grande interesse pela Palavra de 
Deus. O grupo é formado por aproximadamente uns 30 membros 
professos da IPV e do Vale do Sol, dos quais temos moradores dos bairros 
João Braz, Silvestre, Cantinho do Céu, Violeira e adjacências. Após várias 
reuniões e um acampamento, foi elaborado um documento que 
determinou a primeira proposta, que foi aprovada pelo Conselho da IPV, 
autorizando o grupo a dar início administrativo na formação de uma 
nova Igreja, a partir do Ponto de Pregação. Com a aprovação do 
Conselho, o grupo alugou um local de fácil acesso, para fixar sua 
congregação no bairro João Braz, cuja inauguração ocorreu no dia 18 de 
junho de 2000. A Comunidade Presbiteriana deseja servir e ampliar o 
Reino de Deus, pensando na missão da Igreja como responsabilidade de 
cada membro, fazendo discípulos, promovendo comunhão.” 

No próximo número  OBJETIVOS PRINCIPAIS DA CPV 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I -Número 02 – 31 de março de 2002 

 



� ANIVERSARIANTE DA SEMANA: 

 George Henrique K.Moraes(01/04) 
ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 
Dia 07 – Adão G. Mendes 
Dia 08 – Eunice C. Bueno 
Dia 16 – José Dário Raimundo 
Dia 20 – José Henrique Trefzger Melo 
Dia 23 – Filipe Neves Leão 
Dia 25 – André Baeta 
Dia 27 – Kathie Puschmann 
Dia 30 – Eny Caetano Alves 
 

(No próximo número divulgaremos os da semana e... os de fevereiro até que 
sejam registradas, no Boletim, as datas de aniversário de todos os membros da 
CPV) 
 

ESCALA ACONSELHAMENTO PASTORAL/IPV 
Terças-feiras, Wladimir (Psicólogo/Obreiro-Ervália) 15/18horas 
Quartas-feiras, Jony (Pastor IPV) 14/18horas 
Quintas-feiras, Sebastião Júnior (Obreiro Coimbra) 14/18horas 
Sábados, Jony (Pastor IPV) 09/12horas 
 

TINOCO SOB PROGRAMA DE TUTORIA NA IPV 
O nosso irmão Tinoco está se preparando para ser Missionário/Pastor sob a 
orientação do Pastor Jony. Faz parte do seu treinamento: leituras teológicas, 
visitas pastorais, grupos de estudos bíblicos, aulas na Escola Dominical, 
coordenação dos cultos de oração na CPV, discipulado com estudantes e 
pregações. Com intuito de prestar aconselhamento pessoal para a classe dos 
Novos na Fé, ele criou o Disk-Tinoco – 3891-8448. 
QUARTA-FEIRA... MOMENTO DE ORAÇÃO 
O culto de oração e intercessão das quartas-feiras tem nos propiciado 
oportunidade de comunhão com os irmãos por meio da leitura da Bíblia, louvor 
com hinos, oração em grupo!!! Se você ainda não participa...  anime-se!!! O 
ânimo sempre gera ânimo!!! Na próxima quarta-feira a gente te aguarda aqui na 
igreja, às 19h45min!!!  
IRMÃOS EM ORAÇÃO 
Hoje – Edgard, que é também o responsável pela devocional da ED. 
01 – Kléos/Pedro Sacramento 
02 – Elíbia 
03 – Maria C.Gonçalves Mendes 

04 – Enedina 
05 – Eliane 
06 – Elisabete 
Escala dos Núcleos(Segunda-feira, 01.04) 
Núcleo I – Beatriz/Almir (Beatriz/Almir) 
Núcleo II – Lígia/Pacheco (Marilene/George) 
Núcleo III – Edna/Edgard (Ana Lúcia/Hermes) 
Núcleo IV – Elíbia/Tinoco (Quinta-feira, 04.04) 
LEMBRETES - DOMINGO, dia 07.04 
Nesse dia, por ser o primeiro domingo do mês, estaremos recolhendo ofertas 
alçadas e voluntárias para missões. Neste semestre estaremos direcionando tais 
ofertas para o trabalho de pesquisa e Tese do Missionário Cácio, aluno de 
Mestrado do CEM e grande colaborador dos trabalhos da CPV. 
RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/24.03 

Classes  Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 24 21 01 22 

Novos 12 09 01 10 

Liderança 16 12 - 12 

Crianças/Pré Adolesc. 36 33 02 35 

Total 88 75 04 79 

 

����.. DE OLHO NO CALENDÁRIO: 
Hoje, 31.03 

- Páscoa Judaica – 7h30min Cantata Especial das Crianças – 18horas 
TRAGA VISITAS  

Abril  
Seria interessante que vários irmãos participassem do IV módulo de Igrejas em 
Células e do II Módulo Infantil, de 05 a 07.04, em Belo Horizonte. Se você tem 
interesse e disponibilidade procure o Edgard ou o Cácio. Que a nossa igreja 
continue a se reunir em multidão para a celebração, mas que os pequenos grupos 
(núcleos) possam se multiplicar aumentando a comunhão entre os irmãos. 
 

 



OFERTA MISSIONÁRIA 
Hoje à noite temos  um sério compromisso: contribuirmos com a nossa 
oferta para missões.   
 
PRÓXIMO DOMINGO (dia 14.04) 
Dízimos e ofertas serão recolhidos para o sustento da nossa CPV.  
E... o nosso Deus estará nos abençoando... pois  Ele se agrada de quem dá 
com alegria. 
 
Registramos o novo endereço de Angélica/Júlio/Flávia Márcia: 
Rua Gomes Barbosa, 79 – apart. 800(Centro) 
Tel.  3891-2311 - A família convida os irmãos para um cafezinho na nova 
residência. 
 
MEMÓRIA II – OBJETIVOS PRINCIPAIS 
A comunidade deseja servir e ampliar o Reino de Deus, pensando na missão 
da Igreja como responsabilidade de cada membro, fazendo discípulos, 
promovendo comunhão, edificação e crescimento, tornando-se um 
referencial cristão, sabendo que a Igreja existe para trazer pessoas a Jesus e 
torna-las membros de sua família, desenvolver nelas maturidade espiritual e 
equipá-las para seus ministérios na Igreja e para cumprirem sua missão no 
mundo. 

 
 
Sugestões para o boletim: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-2311(res.) / 9965-3686(cel.) 

 
Atividades: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min 
 Culto – 18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 

 
“Não existe lugar como os pés de Jesus para resolvermos os problemas que deixam 

perplexo nosso coração.” 
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“Mas Davi ficou em Jerusalém.”   II Samuel 11.1B 
 

Este versículo começa dizendo que era época dos reis saírem para 
guerrear, porém Davi enviou o general Joabe e todo o seu exército, 
ficando em Jerusalém. Ocioso, após tirar uma soneca depois do almoço 
(v.2), ele resolve passear no terraço do palácio real, enquanto seus 
soldados corriam perigo no campo de batalha. De repente, enxerga uma 
mulher a banhar-se e cai em pecado! 

Davi estava no lugar errado e isto propiciou o seu  pecado. 
Quando deveria sair à guerra, ficou em Jerusalém. Davi estava ocioso, 
descansando no seu palácio, enquanto deveria estar liderando o seu 
exército em campo de batalha. Um provérbio popular diz que “cabeça 
vazia é oficina do Diabo”. Como conseqüência, quando o pecado 
palpitou no seu coração ele nem se quer relutou, não resistiu, caindo em 
terrível transgressão.  

Querido irmão, Davi era um grande líder, conhecedor da lei do 
Senhor, “homem segundo o coração de Deus” (At 13.22), mas naquele dia 
estava no lugar errado. Não faça como Davi, seja diligente, procure estar 
sempre no lugar certo e nunca fique ocioso, procure ocupar-se com a sua 
família, com a obra de Deus... Ainda que seja com relutância procure 
nunca estar no lugar errado, pois o melhor lugar do mundo “é o centro da 
vontade de Deus”. 

 
Cácio Silva 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I -Número 03 – 07 de abril de 2002 

 



IV MÓDULO DE IGREJAS EM CÉLULAS 
Nossos irmãos Edgard/Edna, Cácio e Duílio estão em Belo Horizonte desde o 
dia 05, sexta-feira, participando do IV Módulo de Igrejas em Células.  

- Não podemos nos esquecer  que o principal interesse da CPV é que os 
cristãos vivam na presença e no poder de Cristo em comunidade. O 
nosso programa através dos núcleos é formar  RELACIONAMENTOS 
para transformação de vidas com Cristo. 

- Que as experiências trazidas pelos nossos irmãos que chegam hoje de 
BH sejam edificantes e que os nossos Núcleos possam atingir o alvo que 
é formar novos líderes para multiplicá-los. 

ESCALA DOS NÚCLEOS (Segunda-feira, 08.04) 
Núcleo I (Res. Angélica/Júlio/Flávia Márcia) 
Núcleo II (Res. Lúcia/Kléos) 
Núcleo III (Res. Carminha/Adão) 
Núcleo IV (Res. Elíbia/Tinoco) 
POR QUE NÚCLEOS?  
Apesar de você ter apenas um corpo, ele é formado por bilhões de minúsculas 
células. A Bíblia chama a igreja de “corpo de Cristo”, e assim, desejamos ver a 
nossa CPV sendo uma comunidade formada por muitos   grupos pequenos – 
núcleos.  São nos núcleos que você tem oportunidade de desenvolver 
RELACIONAMENTOS mais profundos. Envolva-se!(Cácio) 
DOMINGO 31.03.2002... MERECE DESTAQUE... 
Mais de 90 pessoas participaram da Páscoa Judaica (festa da libertação)pela 
manhã. O Duílio, com o seu trompete, foi o responsável pela alvorada, quando 
acordou a vizinhança. Em seguida Emerick e Marcy assumiram o momento 
cultural com o relato da ceia obedecendo a uma ordem tradicionalmente 
consagrada. A mesa composta de todos os elementos necessários foi 
ornamentada por Beatriz/Lígia. 
À noite, com  luz especial, painel, arranjos...  as nossas crianças marcaram 
presença com linda cantata. Mais de 130 pessoas lotaram o salão, oportunidade 
em que 24 crianças, muito bem ensaiadas pela Edna, testemunharam a 
Ressurreição de Jesus na candura de suas vozes. 
ACAMPAMENTO 
Com a finalidade de facilitar a sua ida ao Acampamento   foi   criado o carnê para 
parcelamento das despesas, previstas em R$ 100,00(cem reais) aproximadamente. Se 
você ainda não tem o seu procure Beatriz ou Pacheco e comece a pagar desde agora.  
Até o mês de setembro você já terá quitado  o seu carnê. Anime-se e vamos todos 
participar desse importante encontro onde teremos oportunidade de estarmos 
desenvolvendo relacionamentos mais profundos com os nossos irmãos. 

� Aniversariantes... 
 

No calendário da CPV não consta nenhum aniversariante nessa semana, e em 
Fevereiro registramos: 
Dia 01 – Rolf  Puschmann  -   Solange M.Bigonha 
Dia 02 – Ramon T.P. Raimundo 
Dia 07 – Leonardo M.F.da Silva 
Dia 08 – Camila Dergam 
Dia 19 – Heloisa B. Catarina 
Dia 23 – Dilcimar R.de Mello 
Dia 24 – Sebastião G.Filho 
               Túlio R.de Melo 
 

����... DE OLHO NO CALENDÁRIO 
Abril Dia 20 – Mulheres da CPV em Oração(Residência de Beatriz) 
Dia 24 - ASSEMBLÉIA GERAL - Avaliação das atividades do semestre. 
Participe!!!Todos estão convidados para dar sugestões. Sua opinião é 
importante!!! Contamos com você!!! Agende e... não se esqueça. Assuma desde 
já esse compromisso com a CPV!!! 
Dia 26 – Reunião dos Homens de Palavra (Residência de Wilson) 
 
IRMÃOS EM ORAÇÃO 
Hoje – Angélica (3891-2311/3891-3146) 
08 – Almir Sacramento(3891-7640/3899-3086) 
09 – Almir Colpani(3891-6727) 
10 – Cácio(3892-7959) 
11 – Tinoco(3891-8448/3899-2747) 
12 – Jussara(3891-4250) 
13 – Ednéia(3891-2231) 
RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/31.03 

Classes Matriculados Presentes Visitas Total 
Adultos 24 15 24 39 
Novos 12 05 - 05 
Liderança 16 12 - 12 
Crianças/Pré-Adolesc. 36 32 03 35 
Total 88 64 27 91 
 



RELATÓRIO TESOURARIA CPV-SETEMBRO/2001-FEVEREIRO/2002 

HISTÓRICO   RECEITAS DESPESAS 

Saldo em 01/09/01   0,00  

Dízimos e ofertas   15.085,81  

Ofertas para missões   457,65  

Of. Des. p/ rep. mod. Ig. em Células   100,00  

Rendimento de  Aplicações   0,21  

Aluguel salão de Cultos     1.600,00

Dizimo à IPV - set-jan     897,08

Energia Elétrica     109,51

Locomoção estagiários CEM     1.070,00

Escola Dominical adultos     47,25

Depto Infantil     911,33

Cópias Xerox     329,48

Livros e fitas de vídeo p/ biblioteca     350,27

Viagens e Representações     120,00

Faxineira e mat. limpeza     316,50

Aj. Custos a seminaristas (Saimon e Luiz Fernando)     190,00

Da of. Des. p/ rep. Mód. Ig. em Células     100,00

Missões - Pr. Sérgio (aluno CEM)     219,40

Missões - Cácio Silva     205,25

Investimento no terreno     370,00

Ação social     100,00

Despesas bancárias     64,36

Outras despesas     244,53

Fundo Construção     6.000,00

Fundo de Missões     33,00

Fundo para manutenção da congregação     2.300,00

             Saldo em 28/02/02     65,71

Totais   15.643,67 15.643,67

 Elíbia Maria Tinoco - Tesoureira 

ESCALA DE PREGADORES PARA HOJE, 14.04 
IPV – Jony 
CPV – Cácio  

 
Atividades: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 
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VALE A PENA RELEMBRAR... 
 
QUAL O PRINCIPAL INTERESSE DA CPV? 
 O principal interesse da CPV é que os cristãos vivam na presença e no poder de 
Cristo em comunidade. Cristo é o nosso programa através dos núcleos, que se reúnem 
às segundas-feiras formando a base de RELACIONAMENTOS para transformação de 
vidas com Cristo. 
PRINCIPIOS DE UM NÚCLEO: 
1 – Manter o grupo com no máximo 15 pessoas, ou 07 a 08 casais com suas crianças, 
com ênfase no relacionamento pessoal; 2 – O grupo não deve se tornar uma sociedade 
que contemple o seu próprio umbigo; 3 – O grupo não deve existir sem crescimento ou 
multiplicação, preparando líderes para assumir um novo grupo; 4 – O grupo deve 
manter a visão ampla da igreja de Cristo e não se perder na sua própria visão; 5 – Cada 
grupo deve ter um líder facilitador, sempre auxiliado por um vice-líder, e para cada 5 
grupos deve ter um supervisor; 6 – As crianças são cuidadas e nutridas com material 
adequado como numa reunião de família em vez de ser uma reunião de igreja; 7 – 
Poderá haver grupos de jovens e adolescentes com amigos; 8 – As atividades 
corporativas dos núcleos incluem todos os participantes em piqueniques, passeios, 
brincadeiras, refeições etc. 
 

(Extraído do Calendário da CPV/Primeiro semestre-2002) 
 
 

ESCALA DOS NÚCLEOS (15.04)   
Núcleo I (Res. Beatriz/Almir) 
Núcleo II (Res. Lígia/Jorge) 
Núcleo III (Res. Laurinha) 
Núcleo IV (Res. Elíbia/Tinoco) 
 
 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I -Número 04 – 14 de abril de 2002 

 



����... DE OLHO NO CALENDÁRIO 
Abril 
Dia 20 – Mulheres da CPV em Oração(Residência de Beatriz) – 17horas 
Dia 26 – Reunião dos Homens de Palavra (Residência de Wilson) 21horas 
Dia 27 – Curso Prático de Pães – Das 14 às 18horas 
MAIO/05 – Assembléia Geral – Avaliação Atividades do Semestre 
DIZIMOS E OFERTAS 
Nos segundos domingos levantamos nossos dízimos e ofertas,   para sustento de todo 
trabalho da congregação e fundos especiais, enviando 10% para a IPV. HOJE, portanto, 
vamos cumprir esse nosso compromisso com liberalidade e alegria de coração e em 
reconsagração de vida. 
VOCÊ SABIA QUE... 
. O Conselho da IPV aceitou e arrolou como membros comungantes da igreja, 
transferidos a pedido de toda família Silvio, Eliane e Alan. Agora nossos irmãos 
assumem todos os direitos e deveres como membros da igreja. Após um ano eles serão 
também elegíveis para cargos oficiais pela assembléia. 
. A Assembléia dos membros efetivos do CEM elegeu o Conselho Diretor para o 
próximo biênio, com os seguintes irmãos: Edgard – Presidente; Elíbia – Vice-Presidente 
para Assuntos Acadêmicos e Secretaria; Emmanuel – Vice-Presidente para Assuntos 
Administrativos e Tesouraria;  José Maria – Vice-Presidente para Assuntos de 
Comunhão e Planejamento e Ieda – Vice-Presidente para Assuntos de Desenvolvimento 
e Expansão; 
. A CPV é uma congregação da IPV e estamos sob o Conselho daquela igreja, cujos 
Presbíteros são: Jony(Presidente), Cambraia, Delly, Mauro, Ângelo Marcos, Marcos 
Bontempo, Jim, Paulo, Edgard e Wiliam(eleitos pela Igreja); 
. Neste semestre, a coleta de ofertas alçadas para missões feitas nos primeiros domingos 
do mês, como parte do culto missionário,  está sendo especificamente para ajudar ao 
Cácio nos seus trabalhos de pesquisa e tese junto aos índios do Norte de Minas;  
. Na semana que se passou o Cácio esteve novamente naquela região dando continuidade 
ao seu trabalho junto aos índios. 

TEM LIVRARIA NO CEM!!! DESCONTOS ESPECIAIS!!! 
Segunda a Sexta-feira – 14 às 17horas – 3891-3030(Ana Cláudia) 

Promoção do mês: Orando em Família (De R$ 12,90 por R$ 7,50)  
 

PREZADO VISITANTE !!!   
É bom ter você conosco!!! A sua presença nos alegra!!! Volte sempre!!! 

 
 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/07.04 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 24 16 05 21 
Novos 12 06 - 06 
Liderança 16 05 - 05 
Crianças/Pré-Adolesc. 36 20 03 23 
Total 88 47 08 55 

�            Aniversariantes...  

Abril 
09 – Cristiano David L.Ribeiro(3892-6466) 
15 – Elsie Bueno Cunha Gilbert(3891-8723) 
16 – Jonatham dos Santos Augusto(3892-6662) 
       Márcia Pacheco((3891-8581) 
17 – Gumercindo Souza Lima(3891-4499) 
        Jorge Dergam(3891-8568) 
        Priyanka Freire Dhingra(3891-2231) 
19 – Pedro Almeida Sacramento(3891-7640) 
Março (1ª quinzena) 
Dia 02 – Marcos Felipe K. Moraes(3891-2011) 
Dia 03 – Thais Baeta(3891-2316) 
Dia 13 – Fernando Baeta(3891-2316) 
Dia 14 – Luís Márcio C.Pacheco(3891-8581) 

IRMÃOS EM ORAÇÃO 
Hoje/14 – Edna 
           (3891-8557/3891-3307) 
15 - Lydia Iglesias 
         (3892-3752) 
16 - Márcia/Ubiracy 
    (3891-8581/3892-3752) 
17 - Fernando Baeta 
      (3891-2316/3899-1010) 
18 - Cláudio Fagundes/Wiliam 
       (3891-5380/3891-6776) 
19 - Camila Dergan 
        (3891-8568) 
20 – Elisângela 
       (3892-7959) 

MEU TESTEMUNHO... 
Sempre gostei de receber familiares e amigos em minha casa. Tenho prazer de reunir em 
meu lar pessoas especiais e que eu amo. Desde que mudei para meu novo endereço fiz 
um propósito de realizar ali reuniões dos núcleos. E  na segunda-feira passada  Sr. 
Ubiracy, Jussara, Hugo, Túlio, Beatriz e Almir  puderam compartilhar comigo, e eu 
com eles, das bênçãos incontáveis que Deus tem derramado sobre Júlio, Flávia Márcia e 
eu. Agradeço a todos os irmãos que me acolheram nessa igreja, onde a cada dia eu tenho 
crescido na fé e experimentado com pessoas tão queridas do amor e do cuidado infinitos 
de Jesus para comigo. (Angélica) – Este espaço no Boletim estará aberto 
semanalmente para o seu testemunho sobre os Núcleos. 
Caros CPVenses, 
É muito bom trabalhar onde Deus está trabalhando. Vamos deixar que Ele continue a 
administrar as nossas vidas. Queremos criar oportunidades como congregação da IPV 
para toda a nossa região e todos os que desejarem se envolver, ter uma vida cristã real, 
plena e cheia do poder de Jesus. Terminamos o IV e último Módulo do curso de 
Núcleos em BH. foi excelente tanto para os adultos como para o treinamento infantil. 
Vimos e sentimos a confirmação de estarmos enfatizando corretamente os Núcleos e 
isto  nos estimula a envolvermos mais e mais com a nossa CPV/família. 
Deixo aqui um apelo para uma presença maciça dos irmãos na Reunião de Avaliação 
do Semestre que acontecerá no próximo dia  05 de maio - Sábado à tarde.  Precisamos 
discutir e estimular:  1) A valorização dos nossos relacionamentos, ajudas mútuas, 
orações, reuniões com os 4 Es, momento de escuta pessoal de Deus... etc;  2) Uma 
obediência ao Pai, que nos integre à vida profissional e familiar, numa participação 
gostosa e agradável  gerando  crescimento e maturidade, consolidando os princípios e 
valores tanto para as crianças como para os adultos; 3) A reunião dos Núcleos é 
excelente para  prolongar relações de amizade com profundidade e vida prática sem 
máscaras a partir das experiências ali adquiridas. Vamos avaliar e tentar prolongar estes 
efeitos? (Edgard)  



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO 
Hoje – Edson/Luiz Otávio(3891-4250/3891-8581) 
Segunda/22 - Lígia/Neuza(3891-8568/3891-8751) 
Terça/23 – Dilcimar(3891-2563) 
Quarta/24 – Ana Lúcia(3891-9393) 
Quinta/25 – José Henrique(3891-2563) 
Sexta/26 – José Dário(3892-2305) 
Sábado/27 – Beatriz(3891-6727) 

 
�            Aniversariantes da semana... 
Hoje, dia 21 – Eliane 
Sábado, dia 27 – Elisângela 

 
Atualize sua agenda: Telefone Laurinha – 3892-6466 
E-mails:  Alan – eg42506@correio.ufv.br 
               Sílvio – silvio-nogueira@bol.com.br 
 
CULTURA CRISTÃ...  QUEM LEU, GOSTOU...  

. Caminho do Coração... A esperança de um encontro mais convidativo com 
Deus...(Ricardo Barbosa de Souza-Ed.Encontro) 
. Confissões de um Peregrino(Francisco Leonardo) – Novo lançamento da 
Editora Ultimato.  
Para adquiri-los ligue para o CEM e fale com Ana Cláudia(3891-3030). 
 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO ... 
Dia 24.04/quarta-feira – Assembléia Geral Extraordinária da IPV para eleição de 
dois diáconos. 
Dia 26.04/sexta-feira – 21 horas – Reunião dos Homens de Palavra, casa do 
Wilson. 
 
Atividades: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 

Sugestões para o boletim: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-2311(res.) / 9965-3686(cel.) 

Não há situação mais desconfortável do que a do pecado não apagado. 
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GRUPOS FAMILIARES... ENCONTRO DOS NÚCLEOS EM 4Es: 
 
ENCONTRO – Quebra-gelo – Perguntas simples de entrosamento e 
reconhecimento. 
EXALTAÇÃO – Gastar tempo em oração e intercessão. Encorajar uns aos outros a 
expressarem frases de ações de graças, levando-os a um momento de adoração, 
concluindo com cânticos. 
EDIFICAÇÃO – Lembrar sempre de Efésios 4.29-30. Conversar e concluir de 
acordo com o assunto proposto com cópias distribuídas aos participantes. 
EVANGELIZAÇÃO – Permitir o compartilhamento e testemunhos pessoais, onde 
Deus seja glorificado. Orar com ousadia e perseverança uns pelos outros. 
 

É isto que acontece em nossas reuniões dos Núcleos...  
 

E... na próxima segunda-feira, dia 22.04,  todos os núcleos estarão se 
reunindo na residência de Eliane/Sílvio para o “grande encontro” entre todos os 
irmãos. Vamos lá!!! 
Não podemos deixar escapar essa oportunidade!!! Agende essa data!!! Vamos 
participar de agradáveis momentos  onde temos oportunidade de abraçar um 
irmão... apertar-lhe a mão... sentar do seu lado...  faze-lo sorrir se estiver triste, 
enfim... compartilhar das bênçãos que Deus nos tem derramado. Esperamos você... 
que é especial para todos nós!!! Até lá!!! 
 
 

 

COMUNIDADE 
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RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/14.04 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 24 19 02 21 
Novos 12 04 - 04 
Liderança 16 11 - 11 
Crianças/Pré-Adolesc. 36 30 02 32 
Total 88 64 04 68 
 

ELIANE E... SEU TESTEMUNHO... 

“As reuniões de segunda-feira nas casas têm sido para mim, uma oportunidade 
ímpar, onde, junto com os irmãos, oramos, compartilhamos das bênçãos e 
dificuldades pessoais. Estamos aprendendo com a palavra de Deus a nos tornar 
verdadeiros discípulos de Jesus. Deus continue abençoando os núcleos e desperte 
em toda a CPV o desejo de estar participando desta comunhão! O que você está 
esperando?”  

 ACAMPAMENTO 2002 da IPV 
Local: Pousada do Rei em Betim/ MG 
Data: 28 a 30 de setembro  
Tema: De onde vens e por onde vais?  
          Avaliando a nossa caminhada  
Inscrições abertas. Procure Martha Pacheco (IPV) Pacheco e Beatriz (CPV) 
Quem vai de ônibus paga: 
Adulto: R$ 52,00 
Crianças de 6 a 10 anos:R$ 32,00 / Crianças de até 5 anos: R$ 5,00 
Quem vai de carro paga: 
Adulto: R$ 42,00 
Crianças de 6 a 10 anos:R$ 22,00 / Crianças de até 5 anos: R$ 5,00 
 
 CURSO PRÁTICO DE PÃES 
APENAS UMA AULA E...  VOCÊ RECEBE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO!!! 
MASSA BÁSICA → PÃES SALGADOS E DOCES 
PRÓXIMO SÁBADO, DIA 27.04, DAS 14 ÀS 18HORAS, NA CPV  
INSCRIÇÕES =  R$ 10,00 - DROGARIA SÃO SILVESTRE/ PÃES E FRIOS TIRADENTES OU COM 
MÁRCIA/ELIANE 
VAGAS LIMITADAS 
VAMOS DIVULGAR ENTRE VIZINHOS E AMIGOS!!! 
 

ASSEMBLÉIA GERAL!!! 

DIA 04 DE MAIO, SÁBADO, 15HORAS...  ASSEMBLÉIA GERAL PARA 
AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEMESTRE.  VOCÊ NÃO PODE 
PERDER!!! NÃO BASTA PERTENCERMOS À FAMÍLIA CEPEVENSE... TEMOS 
QUE PARTICIPAR!!!!!!! 

 

CONHECENDO UNS AOS OUTROS... UM DESAFIO... 
Você conhece todos os irmãos da igreja?! Você sabe o nome das crianças... dos 
adolescentes... dos jovens... dos adultos?!  Você sabe o nome daquele irmão que está 
sentado ao seu lado... neste momento?! Você já apertou sua mão... já o abraçou?! Já 
perguntou a ele... como vai e... esperou a resposta?! Você conhece aquela criança que 
alegrou seu coração com a sua linda  voz na Cantata da Páscoa?! Não se espante, 
mas, eu não sei o nome não só de todas aquelas crianças, mas... de alguns adultos... 
também!!! E eu quero saber, eu preciso saber, pois eu quero que ele também me 
conheça e... me chame por um nome muito precioso que eu tenho... o meu próprio 
nome!!! Vamos conhecer todos os nossos  irmãos pelo nome... a começar do Marcos 
Felipe?!  Que tal desenvolvermos esse tema:  Conhecendo uns aos outros?!  Você tem 
uma idéia de como isto pode acontecer?! Então... una-se a mim nesse desafio 
ajudando-me(nos) a conhecer, por nome, toda a família CPVense!!(Angélica) 
 

 
 

“... ainda muitíssima terra ficou para se possuir.”Josué 13.1b 
 

Na liderança de Josué, os filhos de Israel entraram na terra de Canaã, a 
terra prometida pelo Senhor. Com mão forte Josué derrotou 31 reinos, tomando as 
suas terras para o povo israelita. As suas conquistas foram muitas e a extensão das 
terras conquistadas era realmente considerável. Porém, a terra que o Senhor 
prometera era ainda mais extensa. Josué já estava velho, e ainda muitíssima terra 
ficou  para se possuir. 

Neste pequeno tempo de caminhada, a CPV tem avançado e conquistado 
muitas “terras”. Ministérios têm surgido, a cada dia novas famílias vão se agregando, 
o Senhor tem levantado novos cooperadores... a Escola Dominical vai a todo vapor, 
os núcleos estão se estruturando, a comunidade começa perceber nossa presença... 
mas não podemos acomodar, pois resta “ainda muitíssima terra (...) para se possuir”! 

Já há quase dois mil anos a Igreja do Senhor vem tomando posse de 
“terras”.  Muitos países já foram conquistados para o Senhor, milhares de povos 
hoje proclamam que o Senhor é Deus. Porém, ainda assim, resta muita terra para se 
possuir. Bem próximo de você, existe alguém que precisa ouvir o Evangelho. Sobre 
nós recai a responsabilidade de conquistar as “terras” ainda não conquistadas para o 
Senhor. (Cácio Silva) 

 
 
 
VOCÊ E DEUS 
“Permita que sua confiança seja fortalecida por meio da comunhão com 

Deus, da oração e da leitura da Bíblia. Confesse ao Senhor a pequenez de sua 
confiança mais ousada”. (Ultimato, nº 273/nov/dez/2001) 
 



 

VALE A PENA SABER QUE... 

. No último dia 22, começou a operar em Belo Horizonte o Hospital Lifecenter, do 
Grupo Vera Cruz. O AGROS é um dos investidores com 15% de participação. Com 
tecnologia avançada, o hospital permitirá, através de quatro salas cirúrgicas, transmitir 
cirurgias, simultaneamente, para acadêmicos, no auditório, e para médicos em outros 
países, criando a possibilidade de intervirem nos procedimentos. Com capacidade para 
atender 15 mil pessoas por mês, o Vera Cruz Lifecenter, instalado na avenida do 
Contorno, 4.747, gerou 1.610 postos de trabalho. Estruturado dentro do conceito de 
hospital geral, além de diferentes especialidades, o hospital fará tratamentos clínicos, 
cirurgias, diagnóstico-terapia e reabilitação, oferecendo também torre de consultórios, 
central de consultas, centro de fisioterapia, apart-hotel, heliponto, lojas e salas de apoio, 
estacionamento e centro de convenções, com auditório para 500 pessoas. O novo hospital 
passa a compor  uma das principais redes hospitalares privadas da América Latina. 

. O CBIA (ex-FUNABEM) localizado nas imediações da CPV  foi recentemente 
transferido para o patrimônio da UFV sendo  transformado no Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico de Viçosa (CENTEV), onde será construído o Parque de Empresas 
Tecnológicas. 

LIVRO RECOMENDADO 
A Oração de Jabez(Bruce Wilkinson) 
Assunto – A oração mencionada em 1 Crônicas 4.9,10. Como orar e o que esperar da parte 
de Deus. 
Por que ler – Porque o livro mostra que a bênção de Deus existe e faz muita diferença. 
Encoraja o leitor a buscá-la, como Jabez, que pediu explicitamente a preciosa e disponível 
bênção de Deus. 
Trecho – Quando buscamos a bênção de Deus como valor máximo para nossa vida, 
estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus, do seu poder e do seu 
propósito para nós. O sucesso traz consigo grandes oportunidades de fracasso. É só dar 
uma olhada nos líderes cristãos que caíram em pecado, foram dispensados de seus 
ministérios e deixaram atrás de si uma enorme quantidade de pessoas abaladas, desiludidas 
e machucadas. 
(Ultimato nº 275, Março-Abril/2002) 
 
 
“... que de Seus recursos gloriosos e ilimitados Ele conceda a vocês o 
poderoso fortalecimento interior dado pelo seu Espírito Santo.”   
Ef.3.16 (Bíblia Viva) 
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NÚCLEO DE TREINAMENTO DE LÍDERES -  NTL  

Um novo Núcleo (NTL) está sendo formado a partir de 15 de maio, para fortalecimento da 
visão e envolvimento da nossa congregação. O NTL será temporário, por umas 30 
semanas e servirá para o desenvolvimento e planejamento da ênfase nos relacionamentos, 
com qualidade e aplicação prática dos princípios e valores do Reino de Deus, em cada 
coração e família da CPV.  
O NTL funcionará às quartas-feiras, envolvendo toda a mesa diretora, demais líderes e 
potenciais líderes envolvidos na CPV, sob a coordenação do estagiário Cácio.  
Haverá mais oração e intercessão individual pela CPV de acordo com a escala diária e 
durante as reuniões normais dos Núcleos nas segundas-feiras. O culto de oração nas 
quartas-feiras, será suspenso em favor do treinamento da liderança no NTL.    Ass. Mesa 
Diretora. 
 
Escala dos Núcleos(29.04) 
Núcleo I – (Res.Jussara/Wiliam) 
Núcleo II – (Res. James/Elsie) 
Núcleo III – (Res. Wilson/Heloisa) 
Núcleo IV – (Res. Elíbia/Tinoco) 
 
“Deus nos chama para a salvação... Uma das coisas bonitas acerca de Deus é que Ele é 
simultaneamente particular e inclusivo. Ele abraça um, sem deixar de abraçar o outro. Um 
abraço sem exclusão. Um abraço de braços compridos, Mas é importante ressaltar que, se Deus 
nos quer junto dele, não é porque Ele seja humanamente egoísta. Deus nos chama para junto 
dele porque este é o melhor lugar para nós. Deus é, por assim dizer, obcecado pela nossa 
salvação. Deus nos chama para vermos a sua glória... com carinho!”(Ultimato) 

VEJAM SÓ QUEM CHEGOU PARA FICAR!!!!!! 

Miroslaw,  a esposa Lusinéia e o filho, Daniel, de 3 semanas.   

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 
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Polonês, Missionário durante 4 anos em Angola, Miroslaw está no Brasil há 10 
anos.  Quando, ainda padre, foi pároco nos estados do Espírito Santo e da Bahia. 
Em 2001 apoiado por uma Fundação Protestante Holandesa de amparo a ex-
padres  católicos, casou-se ao pé da cruz vazada do CEM.  Mudou-se para Três 
Rios/RJ e agora retorna a Viçosa. Quer ser batizado juntamente com a  família, 
aqui na CPV e pretende   continuar  o seu trabalho de tradução, para o Polonês, 
de materiais evangélicos. Anote o endereço: Rua Santo Antônio, 30-João Braz(Ao 
lado casa D.Eni/Sr.Edson) 

CURSO DE PÃES 

Huuuummmm!!! É de dar água na boca!!!! Quem não fez... perdeu e quem fez... 
agora é um expert na arte de elaborar deliciosos pães salgados, doces, trançados... 
recheados!!! Foi um sucesso mais este curso coordenado por Eliane, Márcia e 
Pacheco. Parabéns pelo esforço dispensado, razão do excelente resultado!!! 

ATENÇÃO!!! 
A NOSSA ASSEMBLÉIA GERAL PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SEMESTRE É NO PRÓXIMO SÁBADO, DIA 04.05, ÀS 15 HORAS!!!  ESTE É UM 
DOS NOSSOS COMPROMISSOS COM A CPV!!! NOSSA PRESENÇA É 
INDISPENSÁVEL!!! 
 
IRMÃOS EM ORACÃO 
Hoje – Lúcia(3891-8823) 
Segunda/29 – Rogéria 
Terça/30 – Wilson/Edgard(3892-2143/3891-8557) 
Quarta/01 – Kléos/Pedro(3891-8823/3891-7640) 
Quinta/02 – Elíbia(3891-8448) 
Sexta/03 – Maria C.Mendes(3892-5735 
Sábado/04 – Enedina(3891-7640) 
 

�            Aniversariantes da semana... 
Dia 01, quarta-feira – Edgard(3891-8557) 
Dia 03, sexta-feira – Alan(3891-8799) 
 
REBUSCA 
No próximo dia 30.04, às 19h30min, na IPV, haverá Assembléia Geral Ordinária da 
Rebusca para eleições de novos membros e para tratar de outros assuntos de interesse da 
entidade. Compareça, pois  sua presença é muito importante. 
 
SANTA CEIA 
O Pastor Jony é o nosso pregador de hoje à noite, quando estará ministrando a 
Santa Ceia. 

 
Clique Boletim... 
www.homenet.com.br/IPV/CPV 
Clique e... acesse todos os Boletins... a partir do nº 00!!! 
 
Acampamento 2002 da IPV 
Local: Pousada do Rei em Betim/ MG 
Data: 28 a 30 de setembro  
Tema: De onde vens e por onde vais?  
          Avaliando a nossa caminhada  
Edna/Edgard, Martha/Pacheco,  Lígia  e respectivas famílias já se inscreveram. 
Nos próximos Boletins estaremos divulgando outras famílias que já garantiram a sua vaga !!!!  E o seu 
nome... já está programado para ser inserido aqui?! 
 
 
A BEATRIZ É QUEM NOS DÁ SEU TESTEMUNHO NESTA 
SEMANA... 
 
“... diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em 
casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.” 
Atos 2.46 
Os núcleos têm sido um resgate à Igreja Primitiva.  Exercitamos na prática o ... 
amai-vos uns aos outros,  na confissão mútua de nossas fraquezas, 
intercedemos e oramos com os irmãos e pelos irmãos. Louvamos e temos 
alegria no Senhor.  O Senhor tem falado aos nossos corações a cada dia. O 
Senhor te ama e nós também... venha e junte-se a nós!!! 

 
 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/21.04 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 24 22 03 25 
Novos 12 05 01 06 
Liderança 16 13 - 13 
Crianças/Pré-Adolesc. 36 28 02 30 
Total 88 68 06 74 
 
“Não abandone a Cristo nem por todo o mundo, mas abandone todo o 

mundo por Cristo.” 
 
 
 
 



Diretoria da Rebusca para o próximo biênio 
Pastor  Ângelo Andrade - Presidente  
Mateus Tadim - Vice Presidente  
Pastor Sérgio(Primeira Igreja Batista) - Tesoureiro  
Gínia Bontempo - Primeira Secretária 
Ana Cláudia Albanez - Segunda Secretária  
 
IRMÃOS  EM  ORAÇÃO 
Hoje – Eliane(3891-8799) 
Segunda/06 – Elisabete(3891-5380) 
Terça/07 – Angélica(3891-2311) 
Quarta/08 – Almir Sacramento(3891-7640) 
Quinta/09 – Almir Colpani(3891-6727) 
Sexta/10  – Cácio(3892-7959) 
Sábado/11 –  Tinoco(3891-8448) 
 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO ...  
Hoje, dia 05 – Oferta missionária para ajuda ao Cácio em sua tese;  
Próximo domingo, dia 12 – Dízimos e ofertas para o sustento CPV; 
Dia 25 – Reunião das Mulheres 
Dia 31 – Reunião dos Homens de Palavra 
 
ATENÇÃO ADOLESCENTES!!!!  
O discipulado dos adolescentes está de férias, mas... aguardem, pois estará voltando a 
todo vapor!!! 
 
Atividades: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 

VISITANTE... SEJA BEM-VINDO!!! SUA PRESENÇA NOS ALEGRA MUITO!!! 

Sugestões para o boletim: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-2311(res.) / 9965-3686(cel.) 

 

“Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim; tu és o 
meu amparo e o meu libertador; não te detenhas, ó Deus meu!” Sl 
40.17 
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O CORPO DE CRISTO 

“Participamos do Corpo de Cristo – a sua igreja. A igreja é a comunidade 
do povo de Deus – pessoas chamadas para servir ao Senhor e viver juntas 
em uma verdadeira comunidade cristã. Qual é a visão de Deus para a 
Igreja? Qual é o meu papel? Os estudos bíblicos dos núcleos de 
crescimento, que iniciaremos esta semana, ajudarão a entender os planos de 
Deus para a IPV e para cada um de nós. Descobriremos o que significa 
pertencer ao Corpo de Cristo. Com esses encontros, temos o propósito de 
fortalecer a comunhão com Deus, os nossos laços de amizade e o amor pela 
igreja a qual pertencemos. Isso aumentará o brilho da luz do nosso 
testemunho na cidade. O resultado será de mais pessoas de Viçosa 
engrandecendo o nome excelso de Deus. Que assim seja!”(Jony Almeida-
Boletim/IPV 988/28.04.02) 

ESCALA DOS NÚCLEOS (06.05)   
Núcleo I (Res. Solange/Baeta) 
Núcleo II (Res. James/Elsie) 
Núcleo III (Res. Edna/Edgard) 
Núcleo IV (Res. Elíbia/Tinoco) 
 
 
 
 
 
CANTINHO DAS CORRESPONDÊNCIAS 
1. Do: Departamento de Intercessão/Cem 
Para: IPV/CPV  e... comunidade viçosense 
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Amados Irmãos, 
 Queremos convidá-los para o culto ao Senhor a ser realizado no próximo dia 07 
em nossa escola de Missões(CEM). 
 Juntos compartilharemos projetos e sonhos, louvando ao Senhor por tudo o que 
tem feito por nós. Na ocasião, ministrará a Palavra o presbítero da Assembléia de Deus em 
Viçosa e obreiro no Buieié, Marcelo Lopes Gomes. 
 Entendemos que é extremamente importante estarmos em constante comunhão 
com os irmãos. Sua presença nos trará grande alegria! 
   Data:         07.05.2002 
   Horário:    19:30 
   Local:       Centro Evangélico de Missões(Sala Ásia) 
 Fraternalmente em Cristo, 

Departamento de Intercessão 
Scarlet Pereira Gasse 

2. De: Cácio/Elisângela 
    Para: Irmãos da CPV 

Viajaremos hoje, 30.04,  para BH, onde participaremos de um congresso de 
missões.  
Sábado estarei com o meu orientador de mestrado (Rev. Ronaldo Lidório) e  
domingo, permitindo Deus, viajarei (emos) para as aldeias das tribos Krenak  
(em Resplendor) e Pataxó (em Carmésia) no Vale do Rio Doce (já bem próximo  
do Espírito Santo). Esta será a última viagem de pesquisa de campo e por  
isto estamos desejosos de ir como casal, mas ainda não sabemos se será  
possível ($). Não sendo, a Elisângela ficará em BH na semana próxima, e até  
o dia 10 pretendemos estar de volta. 
Precisamos de oração principalmente por: 
1. Proteção e orientação do Senhor; 
2. Sensibilidade para perceber ao menos o necessário nas tribos. 

Abraços e... até a volta. 
Cácio/Elisângela 
 

Olha quem está voltando!!! 
Após 06(seis) meses nos Estados Unidos está de volta a nossa querida 
Kézia, filha de Edna/Edgard!!! A CPV a acolhe com carinho e vamos orar  
para que Deus esteja cuidando do seu retorno e da sua chegada em Viçosa, 
na próxima quarta-feira, dia 08. 
 

Hoje à noite a mensagem será entregue pelo missionário inglês e 
professor do CEM, André Buxton.  

 
 
 
 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/28.04 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 24 20 02 22 
Novos 12 06 02 08 
Liderança 16 14 - 14 
Crianças/Pré-Adolesc. 36 25 07 32 
Total 88 65 11 76 
 
ACAMPAMENTO 2002 da IPV 
Local: Pousada do Rei em Betim/ MG 
Data: 28 a 30 de setembro  
Tema: De onde vens e por onde vais?  
          Avaliando a nossa caminhada  
- Se você ainda não se inscreveu... não perca tempo. Procure 
Martinha/Pacheco/Beatriz e... junte-se a nós. Jussara/Wiliam,  Almir/Beatriz com 
suas respectivas famílias... Angélica e... muitos outros já fazem parte dos inscritos!!! 
 
FIQUE POR DENTRO... 
.Todos os domingos às 16h os nossos músicos ensaiam aqui na CPV. Os 
interessados em instrumentos, canto e louvor na igreja devem se apresentar 
para a equipe de música. 
. Aproveitando a oportuna viagem pelo nordeste, a serviço da UFV, o 
Tinoco se encontrará com o Reverendo Elben no período de 07 a 09.05,  no 
sertão pernambucano. O Reve, a convite da Diaconia(ONG Evangélica 
para Projetos Sociais), cujo Diretor é o Pastor Arnulfo Barbosa,  estará 
ministrando uma série de palestras, além de estar conhecendo os desafios 
sociais e missionários naquela região. 
 
Em Assembléia Geral realizada em 24.04 a IPV elegeu dois novos diáconos, 
Carliuson(Kalil) e Geraldo Lourenço(Congregação de Coimbra). Após a votação, 
a Junta Diaconal ficou assim constituída: Diáconos: Ademir Pinto, Anderson 
Holtz, Carliuson, Charlles Leite, Edson Alves, Flamarion Ferreira, Geraldo 
Lourenço, Gino Ceotto, Giovanni Scarascia, José L.Santos, José M.Ferreira, 
Manfredo Gaede e Pacheco dos Santos. Auxiliares: Ester Moulin, Raquel 
Azeredo e Regina Schuenck. 
   
PAPAIS... procurem pela Edna ainda hoje... sem falta!!! 

 
 
 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO 
Hoje – Jussara(3891-4250) 
Segunda/13 – Ednéia(3891-2231) 
Terça/14 – Edna(3891-8557) 
Quarta/15 – Lydia(3892-3752) 
Quinta/16 – Márcia(3891-8581);Ubiracy(3892-3752) 
Sexta/17  – Baeta(3891-2316) 
Sábado/18 –  Wiliam(3891-4250);Cláudio(3891-5380) 
 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO/MAIO ...  
Hoje, dia 12 – Dízimos e ofertas para o sustento CPV 
Dia 17 – Fogueira da oração 
Dias 17/18 – Congresso sobre Fé e Política/CEM 
Dia 25 – Reunião das Mulheres 
Dia 31 – Reunião dos Homens de Palavra 
 

� Aniversariante da semana... 
A Kézia, chegou com todo fôlego para soprar sozinha todas as velinhas 
desse bolo... em comemoração dupla: seu aniversário, dia 13 e seu retorno à 
nossa CPV.  

 
Atividades: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 
 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 

 
VISITANTE, AGRADECEMOS A SUA VISITA! VOLTE SEMPRE!!! 

Clique Boletim!!! Acesse todos os números... desde o 00 até o que você está lendo!!!!  
www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-
2311(res.) / 9965-3686(cel.) 
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RELACIONAMENTOS 
 O Núcleo é o local ideal para se fazer relacionamentos e amizades. 
O nosso primeiro núcleo funciona desde 1995/96. O segundo, desde 
novembro/1999. O terceiro desde novembro/2001 e o quarto, no 
Condomínio do Parque do Ipê, vem fazendo diferença naquele Bairro. 
Os cultos serão participativos em conseqüência natural dos 
relacionamentos que se firmam  nesses encontros semanais que têm sido 
uma bênção para aqueles que já firmaram compromisso com seu Núcleo. 
O vínculo que se cria com os irmãos tende a nos unir cada vez mais 
ligando-nos à família de Deus que é formada por cada um de nós da  
CPV. Valorize o seu Núcleo e ocupe o lugar que é seu. 
 
TEQUINHO E... O SEU TESTEMUNHO 
 

“Participar dos Núcleos, foi muito importante para mim.Foi a 
minha iniciação à descoberta da minha conversão.Comecei freqüentando 
o estudo na casa do Edgard/Edna, e lá, num meio familiar pude constatar 
o significado real da palavra IGREJA. E,  a partir daí, ver como a vida da 
minha família estava tomando um novo sentido. Foi muito bom ter tido 
esta oportunidade.” 
 
ESCALA DOS NÚCLEOS  
Núcleo II(Res.Pacheco/Martha) -Núcleo III(Res.Sílvio/Eliane)– 13.05 
Núcleo I (Res. Angélica/Júlio/Flávia Márcia) – 14.05 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
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Núcleo IV (Res. Elíbia/Tinoco) – 16.05 
CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 

1. Jonatham, Jorge Luiz e Natanael – No domingo passado a Edna 
chamou para que fossem à frente na Escola Dominical esses três 
irmãos que têm freqüentado a nossa igreja. Filhos de Ana Maria, que 
presta serviços  na Quitanda do Bairro Clélia Bernardes e de José 
Antônio, que trabalha na Marmoraria do Alaor, essas crianças, de 12, 
07 e 04 anos, respectivamente,  têm nos trazido alegria com suas 
constantes e marcantes presenças na CPV. 

2. Edinéa Freire Dhingra – Veio de Campinas cursar Agronomia na 
UFV. Veio, gostou e... ficou. É comerciante, mãe da Priyanka, esposa 
do Prof. Dhingra. Seu hobby, antes da filhinha nascer... ERA leitura. 
Hoje, quando lhe é permitido... prefere dormir... dormir e... dormir!!! 
A Néia, como é carinhosamente chamada por nós da CPV, tem 
testemunhado a sua fé entre a gente. O livro de Romanos foi por ela 
escolhido para leitura diária nos últimos dias. Que Deus abençoe 
ricamente esses nossos queridos irmãos!!! 

FOGUEIRA DA ORAÇÃO/ FIRMANDO  RELACIONAMENTO 
Precisamos de um pastor para a CPV em 2003!!! Numa vigília à beira de uma 
fogueira, no nosso terreno na Violeira, estaremos reunidos em oração, a 
partir das 22horas na próxima sexta-feira, dia 17. Quem quiser continuar 
orando até o dia seguinte é só levar barraca e poderá dormir  no referido 
local. Kléos e Lúcia são os coordenadores do evento. Telefone 3891-8823; e-
mail  kleos@ufv.br 
AVALIAÇÃO DO SEMESTRE/FRASES QUE FICAM 
Eis algumas frases proferidas na Avaliação do Semestre... como pontos fortes 
e edificantes e/ou bênçãos referentes à CPV: 
“Uma comunidade séria que quer mesmo conhecer a Deus...” 
“Amor, cuidado, atenção e receptividade...” 
“As pessoas são muito unidas e receptoras...” 
“Tem sido uma bênção na minha vida o trabalho da CPV...” 
“Tenho encontrado socorro nos irmãos sempre que preciso, e, 
principalmente no Senhor...” 
“Tenho redescoberto as vantagens do grupo pequeno...” 
“Fui transformada literalmente com minha freqüência assídua à CPV. Fui 
acolhida com amor e isto facilitou o meu relacionamento...” 

“Tenho sido renovado em tudo nos Núcleos... no momento do quebra gelo e 
das orações e... adoro os junta panelas depois da Escola Dominical...” 
 
RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/05.05 

Classes Matriculados Presentes Visitas Total 
Adultos 25 15 04 19 
Novos 11 03 - 03 
Liderança 16 09 - 09 
Crianças/Pré-Adolesc. 38 25 04 29 
Total 90 52 08 60 

CURSOS REALIZADOS 
Os três cursos oferecidos pela CPV atingiram a freqüência de 33 pessoas. 
Curso  Biscuit p/crianças, 12 participantes; Curso  Biscuit p/ adultos, 
11 participantes e Curso prático de pães, 10 participantes, com a 
colaboração do Pacheco, já que a coordenação dos cursos esteve a cargo 
das irmãs Eliane e Márcia. O valor total arrecadado foi de R$ 403,00 
(quatrocentos e três reais) que cobriu todos os custos e o saldo foi 
repassado aos instrutores. 
OFERTAS E DÍZIMOS 
Sempre no primeiro domingo de cada mês, dedicamos à prática de Missões e 
recolhemos uma oferta voluntária das crianças e adultos para ajudar a algum 
missionário envolvido com a CPV. Neste semestre tais ofertas estão sendo 
direcionadas para o Cácio. Sempre no segundo domingo de cada mês dedicamos 
a uma reflexão sobre as nossas atribuições profissionais, trabalho, vocação e 
recolhemos os nossos dízimos e ofertas especiais para o sustento da CPV. 
Participe dessas doações com alegria e liberalidade e mude o seu coração 
canalizando as Bênçãos de Deus sobre você, sua família, seus negócios e sua vida 
espiritual. Aproveite que hoje é o segundo domingo e reconsagre diante de Deus 
o seu Tempo, o seu Talento e o seu Tesouro e prove das Bênçãos em todos os 
sentidos da sua vida.(Edgard) 
JAMES E ELSIE 
São missionários de uma igreja americana à disposição da Rebusca. Eles 
são sustentados por empresas da família nos EUA e enviados pela sua 
igreja que ampara moral, espiritual e, em parte, financeiramente, para 
trabalharem com orientação às famílias assistidas pela Rebusca. O James é 
formado em administração, tem treinamento teológico sério, boas 
experiências e sua origem é da Igreja Luterana. Ele tem participado dos 
Núcleos e cooperado com a visão e implantação da CPV, precisando de 
ajuda para entender e falar melhor o nosso português.  
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO 
Hoje – Camila(3891-8568) 
Segunda/20 – Elisângela(3892-7959);Joana(3891-5537) 
Terça/21 – Edson(3891-4250);Luiz Otávio(3891-8581) 
Quarta/22 – Lígia(3891-8568);Neuza(3891-8751) 
Quinta/23 – Dilcimar(3891-2563) 
Sexta/24  – Ana Lúcia(3891-9393) 
Sábado/25 –  José Henrique(3891-2563) 
 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO/MAIO ...  
Dia 25 – Reunião das Mulheres – 17h – Res. Elisângela/Cácio 
Dia 31 – Reunião dos Homens de Palavra  - 21h - Res.Osmar/Terezinha  
 
ACAMPAMENTO 2002/IPV  
Você já se inscreveu?! Então... fique de olho no calendário de Setembro... dias 
28/29/30 e vamos estar juntos na Pousada do Rei/Betim.  
 

�            Parabéns... aniversariantes... 
14.05 – Duílio(9964-5989);                20.05 – William Mateus;   
21.05 – Luís Otávio(3891-8581);       24.05 – Elíbia (3891-8448) 

Hoje, 19.05... Miro&Lusi comemoram um ano de casados... 
Expediente: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 
 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 

 
VISITANTE, A SUA PRESENÇA NOS ALEGRA!VOCÊ É SEMPRE BEM-VINDO! 

Clique Boletim!!! Acesse todos os números... desde o 00 até o que você está lendo!!!!  
www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-2311(res.) / 9965-3686(cel.) 
 
 

 

 

 

 

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

 

 
O TESTEMUNHO DESTA SEMANA É DE... CARLOS PACHECO 
Os núcleos de crescimento da CPV são um retorno à simplicidade. 
Tenho aprendido mais sobre a Bíblia, sobre igreja, sobre o plano de Deus 
Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Através desses núcleos nossos 
relacionamentos têm se tornado mais fortes. Aprendemos com os 
testemunhos dos participantes e crescemos juntos. Os núcleos da CPV 
têm sido bênção para mim e minha família. 
 
NOSSA ORAÇÃO – Pai de amor, ensina-nos a viver com o nosso 
próximo num RELACIONAMENTO feliz, de modo que não somente 
sejamos ouvidos, mas que saibamos ouvir e entender a linguagem do 
nosso irmão. Em nome de Jesus. Amém. 
 

Pensamento para a semana – As reuniões de oração são 
o marcapasso da igreja. 
 
 "... Aquele que em você começou a boa obra, certamente a 
aperfeiçoará até o seu Dia". 

ESCALA DOS NÚCLEOS  
Núcleo II(Res.Lígia/Jorge) -Núcleo III(Res.Dilcimar/Galvin)– 20.05 
Núcleo I (Res.Beatriz/Almir) – 21.05 
Núcleo IV (Res. Elíbia/Tinoco) – 23.05 
Núcleo Treinamento dos Líderes(Res. Edna/Edgard) – 22.05 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número 09 – 19 de maio de 2002 

 



CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 
CÁCIO/ELISÂNGELA...(Simpatia são dois corações que puxam o 
mesmo fardo) Ambos mineiros, ele de Ataléia, ela de Malacacheta, se 
conheceram em Belo Horizonte quando estudavam teologia, e no 
seminário namoraram, noivaram e se casaram em fevereiro/98. 
Missionários em treinamento da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo 
Horizonte, com projeto de trabalhar com plantio de igrejas entre povos 
Pigmeus da Floresta Equatorial Africana, concluem este ano seu curso de 
missiologia no CEM. A Elisângela  nos finais de semana cursa 
enfermagem. O hobby dele é leitura, enquanto ela adora um calmo e 
romântico passeio a dois. Em 2003 seguirão para Brasília onde estudarão 
lingüística. ●Em nossas orações lembremo-nos desse casal que 
tem sido exemplo de fé para a CPV fazendo diferença para 
cada um de nós na liderença da nossa igreja.  
TREINAMENTO PARA PAIS 
 Aguardem um grande treinamento para pais. Estarão conosco a 
Ariadne e sua equipe para nos falar sobre educação religiosa com aplicação de 
princípios e valores do Reino. Trata-se de um treinamento básico para o 
progresso da CPV direcionado para pais, futuros pais e avós. 
Imperdível!!!!!!!!!!!!!!! 
SUGESTÃO 
 Você, membro dos Núcleos, que não fará parte do treinamento das 
quartas-feiras... que  tal um encontro informal para um lanche... pizza... 
cafezinho e... claro, um momento de oração?!  Vamos revezar nas casas 
disponíveis... ainda que seja uma vez por mês?! 
CADASTRO COMPLETO 
 Dois novos ministérios funcionam na CPV há mais de dois meses. 
Um desses ministérios, o de sociabilidade, é de responsabilidade da Eliane,  
com a ajuda da Márcia. Trata-se do cadastro completo dos membros e o 
envio de cartões aos aniversariantes do mês. A confecção do Boletim, que é o 
outro ministério,  é coordenado pela Angélica, que conta com a 
colaboração/sugestão de diversos membros da CPV. A contribuição de todos 
os irmãos tem sido muito preciosa para o resultado positivo do conteúdo do 
nosso Boletim. Conexão direta com a coordenadora: 
angelicaaspuv@tdnet.com.br  
 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/12.05 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 25 16 01 17 
Novos 11 03 - 03 
Liderança 16 09 - 09 
Crianças/Pré-Adolesc. 38 22 01 23 
Total 90 50 02 52 
MAIS UM NÚCLEO... 
 Todos os líderes e suas famílias estarão participando do Núcleo de 
Treinamento de Líderes que teve início nesta semana, devendo  funcionar 
até o final do ano,  às quartas-feiras, nas residências. 
OVELHINHAS DE JESUS 
Já estão à venda na livraria do CEM os cartões da série Ovelhinhas de 
Jesus. São cartões de tamanhos variados, com  mensagens para todas as 
ocasiões, com lindas ilustrações das ovelhinhas. Conheça alguns deles 
hoje, depois da Escola Dominical, no mural da CPV. 

HOJE, DIA 19... 
Elisângela é a responsável pela Liturgia... 
Tinôco é o nosso pregador ... 
Elíbia está encarregada da pastoral da Escola Dominical... 
E... à noite provem o cafezinho delicioso feito pela Solange. 
E-MAILS... DE A a  Z - PRIMEIRA SÉRIE DE... 
 NOME e.mail 
ALAN LOURENÇO NOGUEIRA eg42506@correio.ufv.br 
ALMIR ALVES DO SACRAMENTO almir@ufv.br 
ALMIR COLPANI almirbia@homenet.com.br 
ANGÉLICA JOANA FERREIRA angelicaaspuv@tdnet.com.br 
BRUNO SOUZA PEREIRA bspereira@hotmail.com 
CÁCIO EVANGELISTA DA SILVA cacioes@hotmail.com 
CARLOS PACHECO SANTOS pacheco@cem.org.br 
CRISTIANE SANT'ANNA cryscastro@bol.com.br 
CRISTIANO DAVID LEITE RIBEIRO leiteribeiro@homenet.com.br 
DILCIMAR REZENDE DE MELLO dilcimar@saaevicosa.com.br 
DUÍLIO CESAR GARCINO dcgarcino@funarbe.org.br 
EDGARD FRANCISCO ALVES edgard@funarbe.org.br 
EDNA  L. DE MORAES  ALVES Edna@wed.com.br 
EDUARDO HENRIQUE B. K. DE MORAES edukling@zipmail.com.br 
ELIANE LOURENÇO MONTEIRO  elmonteiro@ufv.br 
ENEDINA DE A. SACRAMENTO ema_sacramento@yahoo.com 
FERNANDO DA COSTA BAÊTA fcbaeta@ufv.br 
GEORGE FREDERICO B. K. DE MORAES gfbkm@zipmail.com.br 
GEORGE H. KLING DE MORAES ghkling@ufv.br 
GUSTAVO ADOLFO B. K. DE MORAES pciote@bol.com.br 
 
 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO 
Hoje – José Dário(3892-2305) 
Segunda/27 – Beatriz(3891-6727) 
Terça/28 – Lúcia(3891-8823) 
Quarta/29 – Rogéria 
Quinta/30 – Wilson(3892-2143); Edgard(3891-8557) 
Sexta/31 – Edgard(3891-8557) 
Sábado/01 –  Kléos(3891-8823) 

����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
Dia 31 – Reunião dos Homens de Palavra  - 21h - Res.Osmar/Terezinha  
25.05/01.06–Treinamento III Semana da Esperança(amigoterapia/oração)–PVB/Sala 305 
03/07.06 –  III Semana da Esperança –  UFV/DER 

�  ... São estes os nossos aniversariantes da semana.  Parabéns!!!! 
          Hoje, 26.05 – Enedina(3891-7640) 
Dia 27  – Beatriz Souza Lima (3892-6587)   Dia 30 – Elaine(3891-8581)  
 
NÚCLEO TREINAMENTO DE LÍDERES 
Na última quarta-feira, 22.05, vinte “servos”compareceram ao treinamento dos 
núcleos na residência Edna/Edgard. Esta fase se estenderá até o mês de 
novembro. É preciso que oremos pela liderança da CPV... “As mais doces 
bênçãos são conseguidas com oração e usufruídas com ação de graças.”  A 
próxima reunião, 29.05, acontecerá na residência Beatriz/Almir. 
Expediente: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 

 
VISITANTE, VOLTE SEMPRE!!! SUA PRESENÇA NOS ALEGRA!!!! 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números!  www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-2311(res.) / 9965-3686(cel.) 
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MEMORIZANDO... PRINCÍPIOS DE UM NÚCLEO 
1. Manter o grupo com, no máximo, 15 pessoas, ou 7 a 8 casais com suas crianças, com 
ênfase no relacionamento pessoal; 2. O grupo não deve se tornar uma sociedade que 
contemple o seu próprio umbigo; 3. O grupo não deve existir sem crescimento ou 
multiplicação, preparando líderes para assumir um novo grupo; 4. O grupo deve 
manter a visão ampla da igreja de Cristo e não se perder na sua própria visão; 5. Cada 
grupo deve ter um líder facilitador, sempre auxiliado por um vice-líder, e para cada 5 
grupos deve ter um supervisor; 6. As crianças são cuidadas e nutridas com material 
adequado como numa reunião de família em vez de ser uma reunião de igreja; 7. Poderá 
haver grupos de jovens e adolescentes com amigos; 8. As atividades corporativas dos 
núcleos incluem todos os participantes em piqueniques, passeios, brincadeiras, refeições 
etc. 
 
QUEM NOS DÁ SEU TESTEMUNHO... É A EDNA 
“Reunião de núcleo já faz parte da minha vida há alguns anos. Além de estudar a 
Bíblia, o que tem me ajudado a crescer, é conhecer melhor cada pessoa... é 
compartilhar e orar uns pelos outros... é  ver a integração dos novos. E de dois 
anos para cá... é sonhar. Sonhar e trabalhar para o crescimento do Reino nesta 
região de Viçosa com nossos irmãos.”  
 
MEDITAÇÃO ... é a atividade de fazer voltar à mente, pensar de novo, deter-se 
e aplicar a si próprio as várias coisas conhecidas sobre as obras, caminhos, 
propósitos e promessas de Deus. 
 
Amanhã, dia 27.05, às 19h40min nós, da família CPV, estaremos reunidos 
na residência de Laurinha/Cristiano para o “grande encontro” dos  Núcleos 
afim de compartilharmos sobre o momento pessoal de meditação na semana. 
 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número 10  – 26 de maio de 2002 

 



CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 

Evangélica desde os 13 anos... é  de uma família grande(10 filhos), a 
maioria descrente. Tem 27 anos... solteira(por enquanto...). Mora em 
Campina Grande desde 95 onde cursou a Faculdade de Serviço Social. Desde 
criança quis ser Missionária e hoje tem a alegria de realizar esse sonho através 
do preparo no CEM desde 2001. Louva a Deus porque Ele tem lhe  dado 
uma nova família e muitos amigos por onde tem passado. A Deus toda 
glória...  diz essa carismática e extrovertida irmã que alegra as crianças da 
CPV e nós... adultos também com a sua presença que tem feito diferença em 
nossa igreja!!!! Agradeçamos ao nosso Pai por essa vida preciosa que vocês, 
por certo, já estão sabendo que se se trata da nossa querida e inconfundível 
irmã... OTACÍLIA!!!! 

ATENÇÃO! 
VOCÊ ESTÁ RECEBENDO JUNTO COM O BOLETIM UM 
FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. 
A manutenção de um cadastro atualizado é de suma importância para 
o desenrolar das atividades da CPV. Contamos agora com a ajuda do 
nosso irmão Luiz Carlos, que criou um programa de computador 
específico para nossas necessidades e coordenará esse ministério a partir 
de hoje. NÃO DEIXE DE CONFERIR RIGOROSAMENTE OS 
SEUS DADOS E DE SEUS FAMILIARES. 
DEPOSITE HOJE MESMO NA URNA QUE SE ENCONTRA NA  
SAÍDA. MUITO OBRIGADO 
VEM AÍ A...   III SEMANA DA ESPERANÇA NA UFV/DER 
O Centro Evangélico de Missões, juntamente com movimentos estudantis cristãos 
como a Aliança Bíblica Universitária, o Movimento Campus e o Grupo Pentecostal 
de Evangelização Universitária, com o apoio das Igrejas Evangélicas de Viçosa, estão 
trabalhando para realizar a III Semana da Esperança, no período de 03 a 07.06, no 
auditório do Departamento de Economia Rural da UFV. Este evento une os 
evangélicos de Viçosa num objetivo comum: levar a esperança aos estudantes, 
servidores e professores do Campus Universitário, com apresentação de palestras, 
peças teatrais e música cristã afim de exaltar o nome de Jesus. O palestrante da 
abertura da Semana,  é o engenheiro de Curitiba, Roberto C.Oliveira que abordará 
no dia 03.06 às 19h sobre o tema “O Jovem e o Mercado de Trabalho: há 
Perspectivas?” Nessa oportunidade, Edgard será o Debatedor. Nossos irmãos 
Tinoco, James e Elsie são palestrantes dos dias  05 e 06, respectivamente.  Daison, 
Ana Lídia e Gustavo Veríssimo são  debatedores.  
 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/19.05 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 25 19 03 22 
Novos 11 05 02 07 
Liderança 16 10 - 10 
Crianças/Pré-Adolesc. 38 23 04 27 
Total 90 57 09 66 
 REFLEXÃO SOBRE MISSÕES 
No próximo domingo, o primeiro do mês,  o nosso tema de reflexão será sobre 
Missões. As crianças e adultos poderão participar, na prática, doando sua oferta 
missionária ajudando  ao Cácio nas  pesquisas para a sua tese. Aproveitemos essa 
oportunidade para participarmos com amor no coração!!! 
SEGUNDA SÉRIE  E-MAILS... de A a Z...  
HADASSA DE MORAES ALVES hadassa@wed.com.br 
HERMES NUNES PEREIRA JR hjunior@ufv.br 
HUGO SANT'ANNA ALVES hugo@wed.com.br 
JOÃO TINOCO PEREIRA NETO tinoco@ufv.br 
JORGE DERGAM dergam@ufv.br 
JOSÉ HENRIQUE TREFZGER DE MELLO jhtm@bol.com.br 
JUSSARA SANT'ANNA ALVES jussara@wed.com.br 

  RELACIONAMENTO... ajuntamento... corações aquecidos... abraços... 
união... alegria... entusiasmo... amor... oração... louvor... cânticos... reflexão... 
ações de graças... Tudo isto foi experimentado pelos irmãos que puderam estar 
presentes na FOGUEIRA DE ORAÇÃO, dia 17/maio. Parabéns aos 
coordenadores, especialmente Kléos&Lúcia, além do James e Wilson que se 
empenharam  para a realização desse evento... que foi uma bênção!!!! 
CATECÚMENOS 
Já está em funcionamento a primeira classe de catecúmenos da CPV, aos sábados 
à tarde, para Lusi&Miro. Serão quatro estudos  de 02 horas enfatizando as bases 
da vida cristã, com  leitura dos livros A Luta e O Caminho do Coração, com 
término previsto para 08 de junho. 
DOIS ANOS DE CPV...  
Para comemorarmos dois anos da CPV, teremos conosco, em junho, uma 
equipe de educadores de Belo Horizonte (Igreja Batista da Graça) para um 
treinamento especial com os pais, futuros pais e avós. Agendem essa data: 
28/29.06.2002.  

CURSOS 
O MINISTÉRIO DE CURSOS DA CPV continua a todo vapor... Vem aí o 
curso de Artesanato em papel jornal, dia 08.06, sábado. Nele você vai 
aprender a fazer cestas, caixas com rodízios, tampos de mesa, estantes e vários 
outros objetos úteis para casa e escritório. Divulgue entre seus amigos e 
familiares e garanta já a sua vaga com Márcia ou Eliane!!! 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO 
Hoje – Elíbia(3891-8448) 
Segunda/03 – Maria C.G.Mendes(3892-5735) 
Terça/04  - Enedina(3891-7640) 
Quarta/05 – Eliane(3891-8799 
Quinta/06 – Elisabete(3891-5380) 
Sexta/07 – Angélica(3891-2311) 
Sábado/08 – Almir Sacramento(3891-7640) 
 

����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
03.06 – Abertura III Semana da Esperança – 19 horas/DER/UFV 
08.06 – Curso Artesanato em Papel Jornal – 14 às 18horas/CPV 
21.06 – Jantar Namorados;  28/29.06 – Encontro Pais/Futuros Pais/Avós 
 

�  ... Nessa semana os nossos cumprimentos são para os seguintes irmãos:   
William (3891-4250);  Paulo Sacramento (3891-7640) e Gustavo Kling de Moraes (3891-
2011)... todos aniversariantes do dia 05.06.  Parabéns!!!! 
 
Hoje, 02.06, teremos oportunidade de desenvolvermos a prática missionária, com orações 
e oferta  específica  para o nosso irmão Cácio. Particepemos com amor no coração. 
 
NÚCLEO TREINAMENTO DE LÍDERES 
A reunião do Núcleo de Treinamento de Líderes na próxima quarta-feira, 05.06, 
acontecerá na residência de Elsie/James. 
Expediente: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 

 
VISITANTE, SUA PRESENÇA NOS ALEGRA!!! VOLTE SEMPRE!!!! 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números!  www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-311(res.) / 9965-3686(cel.) 
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SAÚDE EMOCIONAL 
“Ó Deus, dá-me saúde emocional. Livra-me de altos e baixos freqüentes demais. 
Livra-me da instabilidade emocional. Ajuda-me a consultar o passado mas não a me 
acorrentar a ele. Ajuda-me a me esquecer das coisas que para trás ficam e avançar 
para as que estão adiante de mim. Não me deixes colecionar tristezas, nem dores, 
nem decepções, nem afrontas, nem amarguras. Não me deixes chorar para sempre a 
morte de um ente querido. Dá-me o raciocínio de Jó: “O Senhor o deu, e o Senhor o 
tomou; bendito seja o nome do Senhor!” Dá-me a capacidade de entrar na tua casa e 
adorar-te, mesmo depois da morte de um filho. Peço-te a graça de não desprezar, e 
muito menos supervalorizar as emoções. Ajuda-me a colocar a tua Palavra e a minha 
confiança em ti na frente das emoções para eu não condicionar a minha alegria e a 
minha disposição aos pequenos e poucos períodos de felicidade. Se eu tiver uma dor 
de cabeça ou uma indisposição física, se o dia estiver encoberto ou chuvoso, se eu 
sentir muito calor ou muito frio, se meu salário atrasar ou vier com muitos 
descontos – que nada disso altere o meu vigor. Coloca-me a salvo da sensibilidade 
demasiada, da tristeza prolongada, da amargura fácil, da dor no íntimo, da 
melancolia dos românticos, da preocupação exagerada, dos nervos à flor da pele, do 
pavio curto e da dificuldade de perdoar – esquecendo. Não me deixes trazer 
problemas de ontem e os problemas de amanhã e ajunta-los todos com os problemas 
de hoje. Ajuda-me a não me esquecer de observar as aves do céu e os lírios do campo 
e a me lembrar daquela palavrinha de Jesus: “Basta a cada dia o seu próprio mal.” 
Livra-me de abrir caminho para a depressão. Seja pelos cuidados espirituais, seja pelos 
cuidados médicos ou seja pela boa manutenção de minhas relações humanas. Não me 
deixes ter medo da depressão. Quero me refugiar dela em teus braços e obter a 
proteção da paz “que excede todo o entendimento.” Amém 
(Extraído do Livro... Súplicas de Um Necessitado/Elben M.L.César) 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número 11 – 02 de junho de 2002 

 



“Oh!!! Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união”, diz o salmo de Davi. Isso é o 
que eu tenho sentido desde que comecei a participar da CPV. Aqui tenho encontrado amor, 
carinho, cuidado, atenção e muito calor humano, que  aquece o meu coração e me faz ver o 
quanto Deus tem sido fiel para mim. Tenho participado das reuniões dos Núcleos e o efeito é  
de  renovação em  se tratando das áreas da minha vida com as quais fui displicente por algum 
tempo. Sou feliz por participar dessa revelação de Deus... que é o Núcleo. 
... Estas são as palavras do nosso irmão WILSON... que nos dá o seu testemunho com a 
alegria e o entusiasmo... que lhes são peculiares!!! 
CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 
Hermes Júnior, Ana Lúcia, Hermes Neto e Gabriel. Ele, natural de Montes Claros – 
MG, ela de Teresópolis – RJ. Ambos de famílias evangélicas. Ele veio para Viçosa em 
1990, para estudar na UFV, ela chegou em 1992, para trabalhar como missionária da 
Convenção Batista Mineira junto aos estudantes. Casaram-se em 1995 e em 1996 nasceu 
o Hermes Neto, em 1998 nasceu o Gabriel. Estão muito felizes por poderem congregar 
na CPV, local onde foram recebidos com muito carinho. A CPV também se alegra por 
receber e poder contar com esses queridos irmãos, modelo de discípulos fiéis e grandes 
amigos. É muito bom tê-los conosco  na caminhada em direção a Deus. 
ABERTURA DA III SEMANA DA ESPERANÇA – 03/07.06.2002  
Amanhã, às 19h, no DER/UFV participaremos da Semana da Esperança, cuja palestra 
de abertura, “O Jovem e o Mercado de Trabalho: há Perspectivas?” será abordada pelo 
palestrante Roberto Costa Oliveira, Empresário da área de restaurantes coletivos – 650 
colaboradores e 80 restaurantes – sediada em Curitiba, com operações em 5 estados; ex-
Diretor de Planejamento da Ford New Holland; ex-Gerente de Engenharia 
Experimental – Valmer Tratores; Master of Science pela Texas A&M University em 
Engenharia Mecânica Agrícola; ex-Assessor da Aliança Bíblica Universitária; 
Engenheiro Mecânico Automobilístico pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial); 
escrevendo livro sobre Empresa/Princípios  Reino de Deus. 
PLANEJAMENTO PRÓXIMO SEMESTRE 
Está chegando a hora de pensarmos sobre o planejamento do próximo semestre. Vamos 
discutir onde desejamos chegar e o que queremos fazer ainda neste ano. Precisamos de 
voluntários para  nos organizarmos e assumirmos com responsabilidade todas as 
atividades programadas,  pois precisamos continuar desenvolvendo o nosso  trabalho de 
servo no  ministério para o Reino. 
A nossa querida irmã Elisângela está rindo à toa!!! Sabem por que?! A reunião das 
mulheres que aconteceu em sua residência foi um sucesso!!! Habilidades culinárias 
“nordestinas” reveladas com esmero pela Otacília!!! Lúcia dirigiu o louvor. Jussara, mais 
uma vez se fez presente com criativa recreação. Ficamos felizes com a presença da Néia e 
de todas as outras  que compareceram. Mas, o importante foi o clima de alegria, de 
amizade, de descontração e de muito amor que  aqueceu o nosso relacionamento. 
Elisângela, nossa anfitriã,  agradece a presença de todas e a Angélica já se prepara para o 
próximo encontro das mulheres em sua residência, sábado, 22.06, quando  Lígia, 
aniversariante do dia, estará patrocinando o bolo da festa.  
 
 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/26.05 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 25 21 04 25 
Novos 11 07 01 08 
Liderança 16 10 - 10 
Crianças/Pré-Adolesc. 38 20 02 22 
Total 90 58 07 65 
 MESA DIRETORA 
O nosso irmão James Gilbert foi convidado e aceitou fazer  parte da equipe de coordenação 
dos Núcleos na CPV,  junto com o Cácio  e o Edgard. 
E-mails... de A a Z... penúltimo bloco... 
KALEBE DE MORAES ALVES kalebe@wed.com.br 
KÉZIA DE MORAES ALVES keziavicosa@hotmail.com 
KLÉOS M. LENZ CÉSAR JÚNIOR kleos@ufv.br 
LAURA MORAIS SILVA lms@homenet.com 
LÍGIA GUIMARÃES DERGAM ligiadergam@hotmail.com 
LUCAS ALMEIDA SACRAMENTO uaaaeo@yahoo.com.br 
LUCIANO SANT’ANNA tylusantanna@hotmail.com 
LUIS OTÁVIO PACHECO lopacheco@agros.org.br 

MINISTÉRIO DE CURSOS COMUNITÁRIOS E EVANGELISMO 
É com grande alegria que recebemos em nosso time  o nosso querido irmão Pedro 
Sacramento, designer gráfico. Foi ele quem fez os cartazes e os mosquitinhos do Curso de 
Artesanato em Papel Jornal. Seja bem-vindo Pedro e... parabéns por  se dispor a desenvolver  
esse dom que Deus lhe concedeu!!!! 
E aí... vai o nosso convite para o curso... 
Curso de Artesanato em Papel Jornal  
. Cestas, Caixas com rodízios, Tampos de mesa, Vários objetos úteis para 
casa e escritório. 
Dia 08.06 – Sábado – 14 às 18horas 
Inscrições: Viçosa Embalagens, Pães e Frios Tiradentes, Drogaria São 
Silvestre  /  Apenas R$ 15,00 (Vagas limitadas) 
Certificado de participação  /  Informações: 3891-8799 / 9968-8799 
TESOURARIA... como funciona?! 
Elíbia é a nossa Tesoureira. Em casa, prepara todos os controles e registros e centraliza os 
contatos e pagamentos com a Josiene, na Secretaria/IPV. De dois em dois, Sr Ubiraci e 
Dilcimar, juntamente com os Diáconos, respondem pela abertura do Gazofilácio e depósitos 
bancários. Quem não puder aproveitar o momento adequado pode colocar no Gazofilácio 
durante o mês ou depositar na conta 27.169-1/CPV, Bradesco, ag.986-5. 
 
“O Senhor dará uma paz perfeita a todos que confiam nEle, aos que 
concentram seus pensamentos nEle.” (Is 26.3 - Bíblia Viva) 
 
 
 



� ... O nosso abraço de parabéns para os aniversariantes da 
semana... 

Hoje,  09.06 – Sílvio/CEM ( 3899-1925) 
Dia 11 – Oziel ( 3891-5537)   
Dia 12 – Jussara (3891-4250) e Débora (3892-5739) 
Dia 15 – Ednéia (3891-2231) e Arthur R.Souza Lima(3892-6587) 
 
IRMÃOS  EM  ORAÇÃO 
Hoje – Almir Colpani(3891-6727 
Segunda/10 – Cácio(3892-7962) 
Terça/11 – Tinoco(3891-8448) 
Quarta/12 – Jussara(3891-4250) 
Quinta/13 – Ednéia(3891-2231) 
Sexta/14 – Edna(3891-8557) 
Sábado/15 – Lydia(3892-3752) 
 
 ����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
21.06 – Jantar Namorados 
22.06 – Reunião Mulheres -  Res.Angélica(16h); 
            Culto D.Djanira/IPV(19h30min) 
28.06 – Reunião Homens de Palavra – Res.James Gilbert(21h) 
28/29.06 – Encontro Pais/Futuros Pais/Avós 
Expediente: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 
 

VISITANTE... SEJA BEM-VINDO. SUA PRESENÇA NOS ALEGRA! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números!  www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-311(res.) / 9965-3686(cel.) 
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KLÉOS E O  SEU TESTEMUNHO SOBRE OS NÚCLEOS  
Núcleo é relacionamento, é crescimento, é compartilhamento e oração...  
para mim e minha família. Tenho aprendido muito com nossas reuniões. 
Tenho conhecido novas pessoas e me relacionado com elas. Sonho com 
núcleos cada vez mais fortes e consistentes. Nós estamos tão envolvidos 
com o nosso grupo, que não conseguimos mais pensar em passar uma 
segunda feira sem nos encontrarmos. Deus nos abençoe.   
 
PLANEJAMENTO  
Estamos no mês de planejamento do próximo semestre. Queremos 
continuar avançando, passo a passo, agora com definição das metas mais 
específicas, mensuráveis, relevantes e tangíveis. Incentivamos que elas 
sejam escritas com detalhes, pois quem escreve põe os sentidos em ação, 
cristaliza os pensamentos e faz com que as idéias sejam específicas. Não 
podemos esquecer que a obra de Deus é uma obra de fé, e que sem fé é 
impossível agradar a Deus. O planejamento e a organização devem estar a 
serviço da igreja, e não o contrário. Vamos gastar tempo,  pensar e 
escrever o que queremos e desejamos para o segundo semestre. (Edgard) 
 
ESCALA DOS NÚCLEOS – 10.06.2002 
Núcleo I – (Res. Jussara/William) 
Núcleo II – (Res. Marilene/George) 
Núcleo III – (Res. Rogéria/José Dário) 
Núcleo IV – (Res.Elíbia/Tinoco) 
 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número 12 – 09 de junho de 2002 

 



CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 
Lígia e Jorge Dergam. Ela, paulistana. Ele, uruguaio. Conheceram-se, 
namoraram e ... casaram-se. Dessa união nasceram Camila, paulistana, 14 
anos, e Gustavo, nascido em Viçosa, 10 anos. Há 15 anos aqui residem, 
não pretendendo nunca sair. Ela é fonoaudióloga, com consultório na 
Av. P.H.Rolfs (Rainha da Sucata). Ele, professor de Biologia da UFV. Há 
mais de 5 anos começaram freqüentar a IPV. Hoje congregam na CPV 
muitas amizades e grande alegria. E, com certeza, a alegria maior é a 
nossa, pois essa família, muito especial para nós, tem sido uma bênção 
para a nossa igreja. A Lígia faz parte da mesa diretora somando esforços 
para o nosso trabalho, com amor e responsabilidade. A essa família 
querida, o nosso carinho. 
COMPARTILHANDO UMA OPORTUNIDADE 
“Quero compartilhar com vocês a oportunidade que terei nesta semana 
de visitar a Alemanha, França e Holanda. Fui convidado pela Câmara de 
Artes e Ofícios de Essem, da Alemanha, tendo em vista o convênio que a 
Associação Comercial possui com essa instituição, trabalhando um 
programa com núcleos setoriais de empresas, denominado "Capacitar". 
Fui escolhido junto com outros cinco presidentes Associações Comerciais 
do Estado de Minas Gerais, pela bem sucedida execução do programa na 
cidade, com excelentes resultados. O objetivo da viagem é apresentar o 
relatório das atividades do programa em Viçosa, conhecer a aplicação do 
programa na Alemanha, visitar empresas e entidades. A minha viagem 
será de 13 a 23 de junho.Espero aproveitar bem essa oportunidade e 
conto com as orações dos irmãos.”(Wiliam). 
CONVITE... 70 ANOS D. DJANIRA 
A familia da D.Djanira César, convida toda a CPV para o culto de 
celebração dos seus  70 anos, na IPV, sábado,  dia 22 de junho às 
19h30min.  Hoje, o nosso pregador da noite é o Sebastião Júnior. Na 
oportunidade do culto preparemo-nos hoje à tarde para recolhimento dos 
nossos dízimos...com liberalidade,  alegria e voluntariamente. A Liturgia 
do culto está sob a responsabilidade do Cácio, enquanto a Pastoral da 
Escola Dominical será com o Wiliam. 
 
 A Semana da Esperança na UFV, promovida pelo CEM, foi um sucesso total. Mais de 
100 jovens se declararam interessados em formar Núcleos de Estudos Biblicos no 
campus Universitário. 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/02.06 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 25 17 09 26 
Novos 11 04 02 06 
Liderança 16 09 01 10 
Crianças/Pré-Adolesc. 38 22 02 24 
Total 90 52 14 66 
 E-mails... de A a Z... último bloco... 
EDNA MORAES ALVES edna@wed.com.br 
ELSIE CUNHA GILBERT elsie@tdnet.com.br 
JAMES GILBERT jamesbg@tdnet.com.br 
MÁRCIA CRISTINA C.PACHECO marciacpacheco@sf.com 
MARCOS FELIPE B.K.DE MORAES smurfblue@bol.com.br 
MARTHA OLIVEIRA PACHECO martha@tdnet.com.br 
PAULO ALMEIDA SACRAMENTO koureptor@yahoo.com.br 
SARAH DE MORAES ALVES Sarah@wed.com.br 
SILVIO MATOS NOGUEIRA Silvio-nogueira@bol.com.br 
VINÍCIUS SANT’ANNA vinysantanna@bol.com.br 
WILIAM FRANCISCO ALVES wiliam@wed.com.br 
WILLIAM MATEUS billmateus@yahoo.com.br 

NÚCLEO TREINAMENTO DE LÍDERES 
A próxima reunião do Núcleo de Treinamento de Líderes acontecerá quarta-
feira, 12.06, na residência Elsie/James. 
JANTAR DOS NAMORADOS 
Você e seu(a) namorado(a) estão carinhosamente convidados para 
participar do JANTAR DOS NAMORADOS, que Angela/Leonardo e 
Martha/Pacheco estão preparando para acontecer no dia 21 de junho 
(sexta-feira) às 20horas, no refeitório do CEM. Uma noite romântica 
inesquecível a exemplo das duas últimas edições do evento. Música, 
dinâmicas, boa comida e uma surpresa muito agradável! Não percam! 
Fale hoje mesmo com um dos organizadores e reserve seu convite com 
antecedência. 
DISCIPLINAS MISSIOLÓGICAS AVULSAS DO CEM 
Atendendo a pedidos, a Escola de Missões Transculturais do CEM mudou a data do início da 
primeira das disciplinas. As outras datas estão confirmadas. 
1. H-202 PANORAMA DA MISSÃO DA IGREJA(11.06 a 04.07)-Prof.: Tonica van der 
Meer/Joana M. Buxton 
2. C-201 ANTROPOLOGIA CULTURAL(06/15.08 e 27.08 a 13.09-Prof.Sebastião L.Guimarães 
3. L-202 VIDA MISSIONÁRIA(17/27.09 e 08/25.10)- Prof. Tonica van der Meer 
Preços: Alunos graduação - 80,00; professores/outros profissionais - 160,00.  
Valores que podem ser pagos em até 4 vezes. Em ambos os casos, a tx. anual de matrícula é de 
R$35,00. Aulas no Pavilhão de aulas/UFV/PVA, terças e quintas-feiras das 19h às 20h30min e das 
20h45 às 22h15.Mais informações com Célia ou Alcir, 3891-3030. 
 



� ... O nosso abraço de parabéns para os aniversariantes da 
semana... 

Hoje,  16.06  – Jorge S.Augusto (3892-6662) 
Dia 18, terça-feira – Tinoco (3891-8448) 
Dia 19, quarta-feira  – Sônia G. Carvalho (USA) 
Dia 20, quinta-feira – Wilson (3892-2143) 
Dia 22, sábado – Lígia (3891-8568) 
 
IRMÃOS  EM  ORAÇÃO 
Hoje – Ubiracy (3892-3752);   Márcia (3891-8581) 
Segunda/17 – Baeta (3891-2316) 
Terça/18 – Wiliam (3891-4250);  Cláudio (3891-5380) 
Quarta/19 – Camila (3891-8568) 
Quinta/20 – Elisângela (3892-7962);  Joana (3891-5537) 
Sexta/21 – Edson (3891-4250);  Luís Otávio (3891-8581) 
Sábado/22 – Lígia (3891-8568);  Neuza (3891-8751) 
 
 ����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
21.06 – Jantar Namorados 
22.06 – Reunião Mulheres -  Res.Angélica(16h); 
            Culto D.Djanira/IPV(19h30min) 
28.06 – Reunião Homens de Palavra – Res.James Gilbert(21h) 
28/29.06 – Encontro Pais/Futuros Pais/Avós 
Expediente: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 

VISITANTE... SEJA BEM-VINDO. SUA PRESENÇA NOS ALEGRA! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números!  www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica, e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  
 
Telefones:  3891-3146/1428(ASPUV)   3891-311(res.) / 9965-3686(cel.) 
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TESTEMUNHO... ALMIR  SACRAMENTO 
“Para mim este tipo de organização da Igreja é, na verdade, um resgate do 
modo da vida da Igreja Primitiva. Eu tenho sido grandemente abençoado pela 
proximidade com os irmãos e creio que o nosso desafio é mesmo manter a 
atenção sobre toda a nossa comunidade, indistintamente, ou seja, sem deixar 
ninguém de lado. É claro que isto só será possível se todos os irmãos 
estiverem partilhando de algum grupo pequeno, pois isto permite que a gente 
perceba com mais facilidade quando algum dos irmãos se ausenta. No meu 
caso particular e da minha família, nós temos sido profundamente gratos a 
Deus por nos ter trazido para a CPV onde pudemos perceber o cuidado e o 
carinho dos irmãos sobre nós. Oramos para que o mesmo Deus não nos 
permita desviar do propósito principal que é torná-LO conhecido em 
primeiro lugar, em nosso círculo de amizades. Agradecemos desde já a 
oportunidade.” A CPV tem mais um motivo para se alegrar com a família 
Sacramento, já que o Conselho da Igreja, em sua última reunião, recebeu 
como membros comungantes da IPV na CPV:  Almir, Enedina, Paulo, 
Pedro e Débora, por transferência a pedido, podendo, portanto, participar 
das assembléias da igreja e dentro de um ano poderão também receber votos 
para cargos oficiais. Sejam bem- vindos queridos irmãos!!! 
 
ESCALA DOS NÚCLEOS – 17.06.2002 
Núcleo I – (Res. Solange/Baeta) 
Núcleo II – (Res. Jorge/Lígia) 
Núcleo III – (Res. Laurinha/Cristiano) 
Núcleo IV – (Res.Elíbia/Tinoco) 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número 13 – 16 de junho de 2002 

 



CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 
Almir Colpani, Beatriz, Sara, Daniel e Almir Júnior. Trata-se 
de uma  família por nós muito querida. Almir, filho de pais 
católicos é natural de Palotina-PR. Beatriz nasceu em 
Tabuleiro-MG, onde o casal se conheceu e se casou... vindo 
formar a sua prole. Em abril de 1995,  de Três Pontas, Almir 
foi transferido para a agência do Bamerindus em Viçosa, onde 
fixaram residência. Em 1996 conheceram a IPV tornando-se 
membros em 1999. Atualmente congregam conosco na CPV, 
comunidade que os acolhe com o mesmo carinho que eles a ela 
devotam. Aproveitando a chance de nós os conhecermos um 
pouquinho mais deixam-nos seu testemunho: “Hoje sabemos 
que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Graças damos 
por cada irmão com o qual  convivemos e por todas as bênçãos 
que o SENHOR  tem derramado sobre nós e sobre a CPV.” 
Hoje, o Cácio é o nosso pregador da noite estando 
encarregado também da pastoral da Escola Dominical. A 
Liturgia do culto está sob a responsabilidade da Elisângela, 
enquanto o cafezinho será preparado pela Angélica. 
SANTA CEIA 
No próximo domingo, 23.06, por ocasião do Culto, estaremos 
celebrando a Ceia do Senhor, ministrada pelo Reverendo 
Elben, pregador da noite. Vamos, portanto, nos preparar 
durante esta semana. Lembramos que Paulo recomenda: 
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão 
e beba do cálice.”(I Cor 11.28) 
NÚCLEO TREINAMENTO DE LÍDERES 
A próxima reunião do Núcleo de Treinamento de Líderes acontecerá quarta-feira, 
19.06,  residência Jussara/Wiliam. 
 
Você... que não participa do Núcleo de Liderança, venha orar às quartas-feiras,  
às 19h40min. Sr. Ubiracy tem aberto a CPV... e te espera!!!! 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/09.06 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 25 18 04 22 
Novos 11 06 - 06 
Liderança 16 11 01 12 
Crianças/Pré-Adolesc. 40 22 03 25 
Total 92 57 08 65 

ACAMPAMENTO 2002...  UMA BOA NOTÍCIA!!! 
Será realizado no mesmo local de dois anos atrás... em Sarzedo! 
Local maior, bem mais apropriado para receber famílias, além 
de mais perto. Se você ainda não se inscreveu pegue o seu carnê 
com a Beatriz. Lembrando a data: 28 a 30 de setembro. Há 
uma seção de fotos do local no mural e em nossa 
página.(www.homenet.com.br/ipv/cpv).  Se você tem fotos de lá, 
empreste-as ao Pacheco. 
RELACIONAMENTO  
Depende de desprendimento, de iniciativa, de dar sem esperar 
receber, de estar juntos, de comer juntos, de visitar juntos, de 
sair juntos, de caminhar e apoiar um ao outro, de ensinar e 
aprender com o outro, de fazer compromisso e ser fiel ao 
outro. Tudo para a Vida na vida. É possibilitar entrar a 
Vida através da sua vida. É andar dois a dois, casal a casal, 
família a família....  é  compartilhar no núcleo.  
JANTAR... CASAIS/NAMORADOS 
Que tal comemorar em alto estilo, o Dia dos Namorados?! 
Então, compre o convite para o jantar que será realizado no 
CEM, dia 21, às 20horas. Marta/Pacheco, Ângela/Leonardo 
estão caprichando na organização desse evento... que promete 
uma noite muito agradável para os casais românticos e... 
eternos namorados!!! 
TESTEMUNHO/CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS. 
Esses espaços do Boletim são seus. Use-os!!! Dessa forma você estará contribuindo com as notícias, 
enquanto honra e glorifica o nome do nosso Deus.  Espero você em nossas próximas edições.Fale 
comigo... angelicaaspuv@tdnet.com.br - Telefones: 3891-2311/3891-3146/9965-3686  
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 23 – Dilcimar (3891-2563) 
Segunda/24 – Ana Lúcia (3891-9393) 
Terça/25 – José Henrique (3891-2563) 
Quarta/26 – José Dário (3892-2305) 
Quinta/27 – Beatriz (3891-6727) 
Sexta/28 – Lúcia (3891-8823) 
Sábado/29 – Rogéria 
 

 ����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
27.06 , quinta– Reunião Homens de Palavra – Res.James Gilbert(21h) 
28/29.06, sexta/sábado – Encontro Pais/Futuros Pais/Avós 

NÚCLEOS... ÚLTIMO ENCONTRO DO SEMESTRE 
Amanhã será o último encontro dos Núcleos do semestre. Estaremos 
retornando em agosto. Mas, aguardem pois em julho teremos um pic-nic 
com todos os núcleos. O Núcleo de Treinamento de Líderes continuará 
funcionando normalmente e na próxima quarta-feira, dia 26, estaremos nos 
reunindo na residência Beatriz/Almir. 
MUNDO ÁRABE 
No domingo passado tivemos o privilégio de ouvir a mensagem do Holandês 
Herbert de Ruijter (tradução da Tonica), aproveitando seu tempo em 
palestras no CEM, sobre oportunidades para Missionários Fazedores de 
Tendas no mundo. 
Expediente: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 

VISITANTE, VOCÊ É BEM-VINDO AO NOSSO MEIO!VOLTE SEMPRE! 
 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 

Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

TESTEMUNHO - O testemunho abaixo é do nosso querido irmão Sr. Edson, 
grande exemplo de vida pautada no caminho do Senhor.  Todos os domingos ele 
nos acolhe com o carinho e simpatia que lhes são peculiares na entrada da CPV, 
cuidando de cada um de nós com o indispensável amor de pai cristão, autêntico e 
devotado ao Senhor. Nós, da CPV só temos a agradecer a Deus pela sua existência 
e por  usufruirmos de sua presença em nosso meio.  

“Eu tenho quase 71 anos, sou diácono da IPV na 
CPV, Presbítero em disponibilidade da IP de Mantena e casado 
com Eny, da Primeira Igreja Batista de Viçosa. Temos 4 filhos, 
2 genros, 2 noras e 11 netos. Nascemos e fomos educados 
em lar evangélico em boas bases reformadas. Mas nunca tive na 
minha vida experiências como em Viçosa. Moramos aqui desde 
1988, tendo sido bem recebidos pelos irmãos da IPV, que já 
vinham dando apoio e carinho aos nossos filhos (Edgard/1973 
e Wiliam/1980). Agora com a organização da CPV e com os 
encontros em grupos de casa em casa, tenho experimentado 
novas e importantes Bênçãos na minha vida, crendo que 
somente através deste tipo de relacionamento, convivência e 
amizade é que a gente mata algumas curiosidades bíblicas e 
cresce espiritualmente.” 
ESCALA DOS NÚCLEOS/RESIDÊNCIAS – 24.06.2002 
Núcleo I – (Angélica); Núcleo II – (Martha/Pacheco) 
Núcleo III – (Edna/Edgard); Núcleo IV – (Elíbia/Tinôco) 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  14  – 23 de junho de 2002 

 



CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 
A “família Tinôco” é formada por Elíbia,  Tinôco e seus filhos Bruno e 
Mariana (de volta a Viçosa no final deste ano). Elíbia nasceu em lar 
evangélico, em Pancas–ES. Conhecida por sua constante dedicação, na 
prática, às coisas do Reino de Deus. Graduou-se em Letras/UFV e é 
missionária formada pelo CEM, onde coordenou a secretaria dessa escola 
por 11 anos. Tinoco, natural de São Luís–MA, procedente de família 
católica nominal. Engenheiro Civil e Missionário formado no CEM. 
Imediatamente após sua conversão (há 3 anos) buscou, incessantemente, 
por um grupo para estudar a Bíblia. Foi apresentado pelo J. Grifth ao 
Edgard, e desde  então participa, com a Elíbia (amiga e fiel esposa), do 
“Grupo Cabana” e da implantação da CPV no João Braz. Tinôco se diz 
maravilhado com as graças, imerecidas, de Deus em sua vida, a exemplo 
da conversão, da vida com a Elíbia e da família de irmãos da IPV/CPV e 
Congregações. Elíbia, destaca os trabalhos do casal para o Reino de Deus 
e o Ministério integral que em breve assumirão junto às comunidades 
carentes do nordeste do país. Ambos, concluem: “só nos resta agradecer 
ao Senhor por sua bondade em nossas vidas, pelas oportunidades de 
trabalho, pela paz que temos em nosso lar que, em verdade, serve e 
sempre servirá a Ele.” 
E à CPV cabe agradecer ao nosso Deus pelo cuidado que tem tido com 
Elíbia, Tinôco e filhos e pelo testemunho deles, principalmente em nossa 
igreja, Viçosa e região, onde, a cada dia procuram engrandecer mais e... 
mais o nome do nosso PAI. Glória e louvores por essas vidas tão 
preciosas para todos nós!!! 
BRASIL PRESBITERIANO 
Trata-se de um jornal de mais de 40 anos, que sucede outro 
jornal de 1860 e traz notícias de todo o Brasil. Uma assinatura 
anual custa apenas R$ 18,00. Se conseguirmos 30 assinaturas 
novas ganhamos um violão para o departamento infantil da 
CPV. Vamos assinar?! Fale com o Edgard.  
PRÊMIO NACIONAL ABEC 
Ultimato acaba de ganhar o prêmio ABEC de melhor revista 
evangélica do Brasil em 2001. São 34 anos e 276 edições até 
aqui. Vale a pena ler a revista e os livros da Editora Ultimato. 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/09.06 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 25 13 05 18 
Novos 11 10 02 12 
Liderança 16 08 - 08 
Crianças/Pré-Adolesc. 40 35 03 38 
Total 92 66 10 76 

PAIS, FUTUROS PAIS E AVÓS 
Sexta-feira/28, 19h40min e sábado/29, a equipe de Ariadne, 
de Belo Horizonte estará conosco. Não podemos perder a 
oportunidade que Deus está nos propiciando de participarmos 
do maior treinamento da CPV, visando a formação de nossos 
filhos e netos. 
PLANEJAMENTO 
O que queremos e como queremos a CPV nas nossas vidas?! E 
em nossas famílias... ela pode influenciar?! Em que podemos 
contribuir para o crescimento da CPV?! Estamos distribuindo 
uma ficha de planejamento para o próximo semestre para você 
preencher e trazer no dia da Assembléia que acontecerá em breve! 
Aguarde e... participe!!! 
ESCALA PREGADORES E DIRIGENTES P/HOJE 
Pregadores:CPV-Cácio;IPV-Jony; IPVSol-Geraldo; Coimbra-Sebastião; 
Ervália-Wladimir; Teixeiras-João;  P.Cândido-Cloves – Devocional ED 
CPV, Elíbia; Liturgia do Culto CPV, Elisângela.(Oremos pelos Pregadores). 
PRÓXIMO DOMINGO 
A Ceia deste mês, transferida para o próximo domingo, 30, será celebrada 
pelo Rev. Elias Medeiros, ex-Diretor do CEM, que estará nos visitando 
com sua família e uma equipe da sua igreja em Jackson,Mississipi-EUA. 
O objetivo da vinda deles a Viçosa é prestar ajuda voluntária à Rebusca 
por alguns dias. 
É BOM SABER  
A Sadia selecionou 7(sete) formandos em Engenharia de Alimentos para 
trabalhar em suas fabricas. Dentre os 65 concorrentes, com provas de 
conhecimento geral, testes e entrevistas, o nosso Bruno foi um dos 
primeiros colocados e... já  está contratado antes de se formar. Parabéns!!! 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 30 – Wilson (3892-2143); Edgard (3891-8557) 
Segunda/01 – Kléos (3891-8823); Pedro Sacramento (3891-7640) 
Terça/02 – Elíbia (3891-8448) 
Quarta/03 – Maria C.G. Mendes (3892-5735) 
Quinta/04 – Enedina (3891-7640) 
Sexta/05 – Eliane (3891-8799) 
Sábado/06 – Elisabete (3891-5380) 

�  Parabéns... aos nossos aniversariantes da semana... 
Hoje, 30– D.Lydia(3892-3752);  02, terça – Hermes Júnior(3891-9393) 
GRANDE FEIRA LIVROS EVANGÉLICOS...Está acontecendo no 
CEM a maior feira do livro de Viçosa. Aproveite o desconto 
promocional e adquira ótimos livros. Entre eles... Confissão de 
um Peregrino. Este livro é o 50º lançamento da Editora 
Ultimato. Você não pode deixar de ler. O seu autor, Pastor 
Francisco Leonardo, mora na Holanda e estará na CPV em 
outubro para discutir conosco sobre o livro. 
NÚCLEOS EM RECESSO 
Os núcleos se encontram em recesso e para planejarmos as 
atividades do segundo semestre vamos nos encontrar para um pic-
nic em um dos sábados de julho!!! Aguardemos!!! 
 

Expediente: 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 

VISITANTE, VOCÊ É BEM-VINDO AO NOSSO MEIO!VOLTE SEMPRE! 
 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 

Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 

O PRESBÍTERO 
Cada cristão deve cuidar de outro cristão. Todos os crentes 
têm dom, o qual leva ao ministério, e este, à realização. Os 
crentes exercem esse cuidado natural e informal no meio do 
povo de Deus. Mas o Novo Testamento fala de pessoas que 
devem cuidar do povo como os pastores cuidam das ovelhas. 
Para isso, temos a orientação bíblica de dois ministérios 
formais e oficiais que devem ser exercidos na igreja: o de 
diácono e o de presbítero (Fp 1.1 e 2). Várias passagens 
bíblicas nos orientam nesse propósito. Estamos enfatizando o 
ofício de presbítero devido à atual necessidade da igreja.  
O presbítero desempenha a função de governar e ensinar. Está 
sobre ele a responsabilidade de evitar a falsa doutrina e a vida 
impura dos crentes. O presbítero deve ensinar, defender e 
viver a boa doutrina e a vida pura. Ele é um homem que 
precisa vigiar, trabalhar e orar pela igreja como se ela fosse um 
rebanho (At 20.28-31). (Jony Almeida) 
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Ano I - Número  15  –  30 de junho de 2002 

 



ANIVERSÁRIO CPV  
Mês de junho... segundo aniversário da CPV. Hoje à noite 
vamos comemorar com um bolo... com parabéns, com alegria e... 
muita gratidão no coração!!!!!!!! 
CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS Somos uma família composta de 
04 pessoas: José Henrique Trefzger de Mello (Galvin para os mais 
conhecidos e o papai das crianças). Natural de Campo Grande-MS, 
Engenheiro Civil e Agrimensor pela UFV, trabalha atualmente na equipe 
de engenharia do SAAE de Manhuaçu-MG. Pessoa engraçada e 
espirituosa... gosta muito de Fórmula 1, mas, a CPV ganhou a 
concorrência nos domingos de corrida(rs). Dilcimar Ferreira R. de Mello, 
natural de Viçosa, é também graduada pela UFV em Ciências 
Econômicas. Além de mãe e esposa, trabalha no SAAE/Viçosa na área de 
faturamento e consumo. Gosta de piadas, apesar de não saber conta-las, já 
que não consegue grava-las. Casados há 12 anos, curtem juntos os finais 
de semana, já que... de segunda a sexta-feira administram a ausência, um 
do outro, tendo em vista o trabalho do Galvin em Manhuaçu. Núbia (06 
anos) e Túlio(04 anos) são os filhos que completam a felicidade desse casal 
que faz parte da família CPVense e são agradecidos a Deus por essa igreja 
que é por eles resumida em três palavras: “É muito jóia”!!! E... melhor 
ainda é podermos contar com essa família em nosso meio, cuja presença 
assídua e participativa enriquece,  estimula e contribui para o 
crescimento da nossa comunidade. Que Deus os abençoe ricamente!!!!  
VISITA ESPECIAL... Estamos recebendo o Rev. Elias 
Medeiros, ex-Diretor do CEM, sua esposa Fokjelina (filha do 
Pr. Francisco Leonardo), suas duas filhas (Adriana e Lininha) e 
suas duas netas, com sua equipe da Igreja Reformada de 
Jackson Mississipi, que estão trabalhando na Rebusca, por 
alguns dias. A Ceia de hoje será ministrada pelo Rev. Elias. 
 
CIRURGIA ... Que bênção!!! Vamos agradecer a Deus pela 
recuperação da Eliane após ter  se submetido a uma cirurgia!!! 
 
 
 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/23.06 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 25 13 03 16 
Novos 11 04 01 05 
Liderança 16 11 - 11 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 24 09 33 
Total 93 52 13 65 
FORMADORES DE CONSCIÊNCIA MISSIONÁRIA 
De 8 a 12 de julho o CEM promove o Curso de Formadores de 
Consciência Missionária. Um Curso destinado a leigos em geral, 
secretários de missões, pastores, seminaristas, professores de ED, líderes 
de Conselhos Missionários, e todos quantos têm ou querem ter paixão 
missionária. Informações detalhadas no site do CEM: www.cem.org.br  
 OFERTA MISSIONÁRIA/PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS - 
Crianças e Adultos, vamos nos preparar para o próximo 
domingo, o primeiro do mês de julho, para levantarmos 
ofertas para missões.  
AVÓS, PAIS E FUTUROS PAIS...Por problemas de enfermidade na 
família a equipe Ariadne, de BH, não poderá cumprir sua agenda neste 
final de semana. O treinamento para pais e avós foi adiado para os dias 02 
e 03 de agosto!!! 
REUNIÃO DAS MULHERES 
Quem não foi... perdeu o último encontro das mulheres que 
aconteceu no sábado passado, dia 22. Um grupo de 18 mulheres 
se fez presente. Daniel, foi o privilegiado... do sexo oposto, com 
algumas homenagens do Clube da Luluzinha!!! A soma de 
esforços é que faz crescer nossos relacionamentos. Angélica 
agradece a presença de quem pôde contribuir para que  os nossos 
corações se enchessem de alegria e de gratidão a Deus. 
OREMOS PELOSNOSSOS PREGADORES DE HOJE, 30.06... 
CPV – Pr. Elias Medeiros;  IPV – Pr. Jony;  
Coimbra – Ev. Sebastião Júnior;  Ervália – Mis. Vladimir Brito;  
Teixeiras – Ev. João Maria;  Paula Cândido – Ev. Antônio Clóves; 
Porto Firme – Presb. Ângelo Marcos/J.Maria;  Sagr.Família – Clóves/Paulo Santana  
 
 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 07 – Angélica (3891-2311) 
Segunda/08 – Almir Sacramento (3891-7640) 
Terça/09 – Almir Colpani (3891-6727) 
Quarta/10 – Cácio (3892-7962) 
Quinta/11 – Tinoco (3891-8448) 
Sexta/12 – Jussara (3891-4250) 
Sábado/13 – Ednéia (3891-2231) 
�  Parabéns... aos nossos aniversariantes da semana... 
Dia 09, terça-feira – Túlio S. Alves (3891-4250) 
Dia 12, sexta-feira – Tequinho (3891-8581) 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO...08/12 – Curso Formadores Consciência 
Missionária; 10.07 – Reunião Liderança Núcleos(Lúcia/Kléos); 20.07 – 
Reunião Mulheres(Elíbia); 26.07 – Reunião Homens Palavra (Sílvio) 
 
CATECÚMENOS  
É um curso que prepara o interessado ao Batismo e Pública Profissão de 
Fé. Miro e Lusinéia foram os primeiros preparados na CPV, numa classe 
que funcionou aos sábados à tarde. Em breve esses irmãos serão 
examinados pelo Conselho da IPV para serem batizados.  
DEPARTAMENTO INFANTIL  
Os pais e amigos das crianças estão convidados a conhecerem as salas da 
quitinete, do terraço e da escolinha no clube, onde nossas crianças 
aprendem a Bíblia.  
Expediente: 

Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 

Quartas-feiras – Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela(Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Diáconos, Ubiracy e Dilcimar 
Diáconos/recepção – Edson/Pacheco 
Escola Dominical Infantil– Edna/Márcia 

VISITANTE, VOCÊ É BEM-VINDO AO NOSSO MEIO!VOLTE SEMPRE! 
 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 

Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 
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ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS 
A IPV precisa eleger quatro presbíteros: dois para as vagas 
deixadas por Delly Oliveira Filho, de viagem para estudos, e 
Marcos Bontempo, com mandato vencendo; dois para 
engrossar o corpo de presbíteros neste momento de 
crescimento da Igreja. O presbítero é um guia na igreja cristã. 
Ele serve de exemplo de vida para o rebanho. Debaixo da 
dependência de Deus ele deve falar: "Sejam meus imitadores 
como sou de Cristo". Por causa dessa grande responsabilidade, 
o Conselho resolveu estabelecer o seguinte procedimento para 
a eleição desses quatro presbíteros:  

§ Confeccionar lista dos elegíveis e distribuir entre 
os membros da igreja nos próximos domingos; 
§ Realizar indicação de nomes para presbíteros 
por meio de plebiscito secreto entre os membros 
no período de 7 a 28 de julho;  
§ Verificar as indicações; 
§ Consultar cada indicado em caráter reservado, 
deixando-o bem por dentro dos encargos 
específicos do ofício de presbítero; 
§ Convocar a Assembléia e realizar a eleição. 

Jony de Almeida(Boletim IPV, 30.06.2002) 
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O TESTEMUNHO DO NOSSO IRMÃO JAMES 
“Saudações no nome de Jesus Cristo!   Esse é o meu 
testemunho da minha participação no núcleo do João Braz.   
Nos Estados Unidos eu já participei em núcleos de estudos 
Bíblicos.   Mas o propósito nos núcleos da CPV, hoje, estão 
mais ligados a relacionamentos e a crescermos como 
discípulos de Jesus como ele mesmo ordena em Mateus 
28:18-20.   Estamos começando, e as reuniões são muito 
animadas porque estamos participando da “Última 
Comissão” que Jesus deu aos Apóstolos.  Acho que estamos 
só começando, mas o que estamos fazendo é algo 
importantíssimo para a congregação – CPV.   Nestes grupos 
temos espaço para convidar visitantes, vizinhos e parentes 
para compartilhar nossa fé em Jesus Cristo, que é algo que 
nós cristãos sempre queremos, mas não temos veículos 
próprios para fazer.    Jesus sempre foi para as sinagogas para 
começar a falar sobre o Reino de Deus. Paulo também foi 
para as sinagogas para falar sobre Jesus.  Hoje temos um 
lugar e um tempo próprio para fazer a mesma coisa: os 
núcleos.    As pessoas que iam às sinagogas estavam lá 
para ouvir, aprender e louvar a Deus.  Os núcleos também 
sãos veículos para ouvir, aprender e louvar a Deus.  A 
vantagem é que os núcleos já são baseados em Cristo, as 
sinagogas não eram.    Eu gosto do tempo que gasto no 
núcleo porque aprendo muito sobre os outros, aprendo 
coisas sobre mim mesmo, tudo no contexto de Cristo.   
Todos nós nos tornamos elementos importantes no grupo 
porque cada um de nós tem algo a contribuir.” 
 

MISSOES ...Hoje à noite, vamos recolher nossa oferta missionária.  

PRÓXIMO DOMINGO...Nossos dízimos e ofertas p/sustento da 
CPV, serão recolhidos como gratidão pelo que Jesus fez por nós, numa 
oportunidade de reconsagração a Deus. C.C.CPV/Bradesco 27.169-1.  

 “Ide e... pregai o Evangelho... 
CPV – Mis. Fabian; IPV – Pr. Jony COIMBRA – Ev. Sebastião Júnior; Ervália – 
Mis. Vladimir Brito TEIXEIRAS – Ev. João Maria; PAULA CANDIDO - Jair 
PORTO FIRME – Presb. Ângelo Marcos/ João Maria 
SAGRADA FAMÍLIA – Cloves/Paulo Santana 
MENSAGEM DE HOJE À NOITE 
Hoje à noite o Missionário Fabian é quem nos entregará a mensagem. Ele 
é uruguaio, trabalha na Argentina e é mestrando do CEM. A pastoral da 
Escola Dominical está aos cuidados da Elisângela e o responsável pela 
liturgia é o Cácio. Oremos por todos os nossos pregadores... 
ACAMPAMENTO... DE ONDE VENS E POR ONDE VAIS? 
Esse é o tema do nosso Acampamento, que acontecerá nos dias 
28 a 30 de setembro de 2002. Olhe o comentário sobre o tema: 
Identificar, viver e anunciar as maneiras pelas quais Jesus está 
guiando a IPV por um caminho de obediência e liberdade é o 
alvo do verdadeiro pastoreio. 
1) Isso implica avaliar a caminhada da igreja evangélica hoje, 
tanto na visão geral (Brasil) como particular (IPV). 
2) Isso implica achar a presença real de Deus e perceber a sua 
suave orientação em meio a tantos ruídos do momento e do 
mundo. 
3) Isso implica buscar um grande senso de comunidade que 
anseie pela orientação de Deus. Precisamos pensar pessoal e 
comunitariamente. 
Isso implica pastoreio mútuo. Pastoreio no sentido de amparar 
um ao outro, mas também descobrir, amar e obedecer a 
verdade.(Jony Almeida) 
CULTO...Nossos irmãos e missionários em preparo da CPV, Tinôco e 
Elíbia, pregaram domingo passado na congregação de Coimbra, onde 
receberam apoio como missionários a serem enviados para o campo.  
  



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 14 – Edna (3891-8557) 
Segunda/15 – Lydia (3892-3752) 
Terça/16 – Márcia (3891-8581); Ubiracy (3892-3752) 
Quarta/17 – Baeta (3891-2316) 
Quinta/18 – Wiliam (3891-4250); Cláudio (3891-5380) 
Sexta/19 – Camila (3891-8568) 
Sábado/20 – Elisângela (3892-7962); Joana (3891-5537). 
�  Parabéns... 09/terça – Osmar Ribeiro (3891-3382); 
12/quinta – Luiza Pacheco (3891-6480); 14/hoje – Cácio (3892-7962); 
17/quarta – Renata Bueno (3891-8595); 20/sábado – Joana (3891-5537). 
 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO...  
01.07 a 02.08 – II Feira do Livro Cristão (CEM); 17.07 – Reunião Liderança 
Núcleos (Res.Edna/Edgard – Assunto: Filhos); 20.07 – Reunião Mulheres 
(Res.Elíbia); 26.07 – Reunião Homens Palavra (Res.Sílvio). 
 
FAMÍLIA EM DESTAQUE 
De 22 a 26 de julho a Escola de Missões do CEM realiza mais um módulo do 
CURSO DE ASSESSOR FAMILIAR, líderes de igreja, pastores, pastoras, 
profissionais das ciências humanas e da saúde. Os assuntos do módulo III são: 
Fundamentos Bíblico-teológicos do Matrimônio e da Família, A Família como 
Sistema e Sexualidade e Família.Preços especiais para residentes em Viçosa. 
Ligue e informe-se no telefone 3891-3030.  

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

“Para você, visitante, abrem-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração.” 
 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 

Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

PLEBISCITO SECRETO – INÍCIO 
A fim de sondar previamente a vontade dos membros da igreja quanto à 
eleição de presbíteros, a IPV iniciou no domingo, 06 de julho, um plebiscito 
secreto com o propósito de receber as indicações de nomes para o ofício 
requerido. Isto é um dever dos membros da igreja. São eles que devem 
participar desta votação prévia. Para isso você está recebendo uma cédula, que 
servirá para a sua indicação, e uma folha com os nomes dos elegíveis: homens 
maiores de 18 anos, civilmente capazes, com mais de um ano no rol de 
membros da IPV, residentes em Viçosa e que não sejam presbíteros efetivos. 
Cada membro deve participar com apenas uma cédula. Para uma boa 
participação neste momento de muita importância para a igreja, leia com 
atenção as seguintes recomendações: 

1. Ore especificamente pela sua indicação; 
2. Leia todos os nomes da lista com muita atenção; 
3. Procure discretamente informações sobre os menos 

conhecidos; 
4. Indique de um a quatro nomes que constem da lista; 
Observação – Você pode indicar quantos nomes quiser entre 1 
(mínimo) e 4 (máximo). 
5 – Deposite sem demora a sua cédula na urna própria, aqui na 
CPV. O plebiscito será realizado até o dia 28 de julho. 
Esperamos a bênção do Senhor para este empenho. Amém! 
(Jony de Almeida) 
*Renumeração, considerando que o primeiro número do Boletim foi  00 
(17.03.02). O próximo (21.07.02) será o nº 19. 
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JUSSARA EM SEU TESTEMUNHO NOS DIZ QUE... 
“A reunião dos núcleos às segundas-feiras já faz parte da minha 
vida. São momentos especiais de oração, estudo da palavra e 
comunhão. Fico feliz quando me lembro de tantas orações 
respondidas. No momento de estudo da palavra, posso colocar 
minhas idéias e dúvidas abertamente e, assim cresço 
espiritualmente. Já os "causos", as amizades, e o lanchinho, são 
partes essenciais de cada reunião. Dou graças a Deus por essa 
oportunidade que Ele me deu de viver essas grandes alegrias nos 
núcleos. Aproveito para encorajar as pessoas que ainda não 
participam desses encontros, para que busquem viver essa 
experiência de comunhão genuína e prazerosa com Deus e com 
os irmãos em algum núcleo.”  
CHEGOU... VITÓRIA SUZANA 
O centésimo nascimento natural na  Casa do Parto da UFJF, 
trouxe grande alegria para a família Elsie/James, e, naturalmente, 
para nós também, irmãos da CPV, pois  quem chegou no dia 
05.07, às 21h30min foi a Vitória Suzana, pesando 4,6 quilos. 
Agradecidos pelas crianças, dádivas de Deus, que têm nascido, 
peçamos as bênçãos para a “pequenina” Suzana, para seus pais e 
seus irmãozinhos.  
HOJE, SEGUNDO DOMINGO...nossos dízimos serão recolhidos 
como gratidão pelo que Jesus fez por nós, numa oportunidade 
de reconsagração a Deus. C.C.CPV/Bradesco 27.169-1.  

TINÔCO/ELÍBIA EM COIMBRA... No domingo passado, 07.07,  
Tinoco e Elibia estavam pregando e ajudando na congregação 
de Coimbra, como no domingo anterior. 
PIQUENIQUE 
Ultimo sábado de Julho, dia 27, no sitio da Violeira, encontro 
dos 3 núcleos, a partir das 13 horas, para um gostoso momento 
livre e... brincadeiras. Você não pode perder!!!! 
 

RELATÓRIO ESCOLA DOMINICAL, DOMINGO/07.07 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 52 24 03 27 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 15 02 17 
Total 93 39 05 44 

ESCALA PREGADORES ...    CPV - Cácio;  IPV – Jony; COIMBRA – Sebastião Jr; 
ERVÁLIA – Wladimir; TEIXEIRAS – João Maria P.CANDIDO - Cloves; P.FIRME - 
Ângelo Marcos/J.Maria;S. FAMÍLIA-Cloves Pastoral ED CPV - Almir 
Sacramento; Liturgia do Culto – Elisângela Classes Escola Dominical: 
Elíbia/Adultos; Cácio/Liderança. 
EVENTO PARA  PAIS, FUTUROS PAIS E AVÓS 
Vamos participar com muito entusiasmo e desprendimento do maior 
seminário da CPV, nos dias 02 e 03 de agosto, sexta e sábado, 
respectivamente. Ariadne e sua equipe de BH estarão conosco 
orientando-nos  sobre educação dos nossos filhos segundo a Bíblia. 
PLANOS SEGUNDO SEMESTRE  
O Edgard está recebendo as fichas que foram distribuídas para ouvir as sugestões e 
sonhos de cada pessoa para a CPV, consolidando o planejamento e o nosso calendário 
do segundo semestre. 
ESCALA CAFEZINHO-CPV/SEGUNDO SEMESTRE/2002 
Os irmãos da CPV vão experimentar um café diferente a cada domingo a 
partir desse semestre. Queremos que toda a igreja participe do momento 
do cafezinho, não somente saboreando e se confraternizando com os 
irmãos  após o culto, mas também preparando o café. Se todos 
participarmos, cada família fará o café somente uma vez no semestre. 
Escolha o seu domingo e assine a lista, já ao seu dispor! A preparação 
consiste em uma garrafa de café e/ou chá ou chocolate, um recipiente de 
suco (4L), e um pote grande de biscoito, ficando o local de preparo à sua 
escolha: na CPV antes do culto, onde tem todo o material necessário, ou, 
na sua casa,caso queira trazer tudo pronto. Após o cafezinho, a família se 
responsabiliza pela limpeza, jogando no lixo os copos, limpando a mesa, 
lavando, secando e guardando os recipientes usados (se forem da CPV).  
Tudo feito com muito amor para a glória do nosso Senhor! Dúvidas: 
Lígia ou Angélica. 
VIAGEM Elisângela se ausentará por 15 dias e o Cácio estará viajando na 
próxima semana, ambos visitando seus pais no interior do Pará e em Teófilo 
Otoni, respectivamente. Sensibilizados pelas ofertas recebidas para tal finalidade, 
agradecem a Deus e aos irmãos que  colaboraram.  
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 21 – Edson (3891-4250); Tekinho (3891-8581) 
Segunda/22 – Lígia (3891-8568); Neuza (3891-8751) 
Terça/23 – Dilcimar (3891-2563) 
Quarta/24 – Ana Lúcia (3891-9393) 
Quinta/25 – Galvin (3891-2563) 
Sexta/26 – José Dário (3892-2305);  Sábado/27 – Beatriz (3891-6727) 

�  ANIVERSARIANTE DA SEMANA... 
Rogéria, dia 26-sexta-feira...  Parabéns... 

 

����... DE OLHO NO CALENDÁRIO...  
01.07 a 02.08 – II Feira do Livro Cristão (CEM); 24.07 – Reunião Liderança 
Núcleos (Beatriz/Almir – Ass.:Crianças);  26.07 – Reunião Homens Palavra 
(Sílvio); 02/03.08 – Evento Pais/Futuros Pais/Avós(Ariadne). 
A FEIRA DO LIVRO NO CEM está excelente. Lá você 
encontra o Livro Confissão de um Peregrino do Pr. Francisco 
Leonardo. A CPV tem interesse que todos o leiam já que 
eleição e livre arbítrio, assuntos de que se trata o livro, serão 
discutidos por nós, com o autor,  no próximo mês de outubro.  
VISITE E APROVEITE A FEIRA! VALE A PENA!!! 
ESCALA CAFEZINHO – Hoje, 21 – Márcia/Tekinho;  
Próximo domingo, 28 - Beatriz/Almir 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

“Para você, visitante, abrem-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração.” 
 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 

Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

O PRESBÍTERO – PARTE II 
O presbítero é, ao mesmo tempo, o profeta, o pastor, e o 
mestre da Igreja. Como profeta, é o mensageiro de Deus. 
Cabe-lhe o papel de interpretar para o povo aquilo que Deus 
falou. Sua mensagem deve ser a vontade de Deus em qualquer 
um desses aspectos: instrução, ou edificação, ou exortação, ou 
consolação, ou repreensão, ou de qualquer outro sentido. 
Como pastor, o presbítero deve imitar o nosso SENHOR, 
dando tudo que for necessário e possível pela ovelha a seu 
cuidado, como Jesus chegou a dar a sua própria vida. O 
presbítero é pastor quando exerce o cuidado do rebanho, 
coletiva ou individualmente, alimentando-o da verdade, 
defendendo-o contra os perigos do dia e da noite, tratando-o 
com carinho paternal e amigo, preservando-lhe a vida moral e 
espiritual. 
Como mestre cabe-lhe a instrução do rebanho, transmitindo 
às ovelhas sabedoria, para que elas possam conhecer e defender 
a razão da sua fé. Pode não ser um bom pregador, mas deve ser 
um bom mestre. 
(Extraído e adaptado de O Ofício de Presbítero, de Francisco 
Martins, página 152) 
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CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 
Tomei a iniciativa de solicitar da responsável pelo nosso boletim, D. Angélica, 
que se apresentasse para a CPV, para podermos orar melhor e com maior 
conhecimento da sua vida. Ela tem aberto a sua casa para o seu Núcleo e para as 
Déboras, e com sinceridade tem  buscado comunhão com Deus e com os 
irmãos. Edgard.  
“Sou natural de Paula Cândido, nascida e criada nas tradições e princípios 
católicos, com pais de conduta cristã e caráter ilibados. Éramos  sete, hoje, 
somos  cinco irmãos. Em 1968 mudamos para Viçosa, quando terminei o 
curso de magistério e comecei a trabalhar na UFV, onde me aposentei. Hoje 
sou Assistente de Tesouraria, no Sindicato dos Professores da UFV–ASPUV, 
que me dá  total apoio para fazer este boletim. Sou viúva do primeiro 
construtor de Viçosa, o engenheiro Flávio Márcio de Andrade. Tivemos 2 
filhos: Júlio (1978) e Flávia Márcia (1981). Apesar do Flávio ser filho da 
membro nº 1 da IPV, D. Maria José, foi através de mim que começamos a 
freqüentar a igreja em 1980, batizando-me em 1985. Por problemas conjugais 
e outras dificuldades, tive grande apoio do Rev. Elben em uma difícil 
caminhada. Em 1989 acabei  me afastando da igreja. No ano passado, ainda 
em crise, visitei a CPV. Como nunca tinha acontecido antes, senti-me tocada 
de uma forma  diferente pelo Espírito Santo e isto fez com que eu abrisse  
mão dos prazeres terrenos para com ousadia  me firmar no Senhor com 
interesse de servir ao seu Reino. Hoje, participo com prazer de todas as 
atividades da CPV, e com grande motivação e alegria faço os boletins. O 
relacionamento com os irmãos tem sido para mim um ninho de aconchego e 
amor. A amizade e o carinho que emanam de cada coração faz-me sentir 
membro de uma família amada e muito querida.  Ainda tenho muito que 
caminhar, mas estou certa de que a graça do nosso Pai, o apoio e a intercessão 
dos irmãos pela minha vida e a dos meus filhos nos ajudará a nos firmarmos 
mais e mais na presença do Senhor honrando e glorificando o Seu nome, o 
que nos dá a garantia do nosso passaporte ao Porto Seguro.” 
 

RELATÓRIO ESC.DOMINICAL, DOMINGO/14.07 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 52 30 02 32 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 17 02 19 
Total 93 47 04 51 
 

ESCALA PREGADORES .. 
CPV - Almir;  IPV –  Rev. Elben (Ceia) 
COIMBRA – Tinôco; ERVÁLIA – Wladimir; TEIXEIRAS – João Maria; 
P.CANDIDO – Pr.Angelo; P.FIRME - Ângelo Marcos/J.Maria;  
SAGRADA FAMÍLIA-Cloves 
Pastoral ED CPV - Kléos; Liturgia do Culto – Edgard 
Classe Única Escola Dominical: Elíbia 
 

SUSTENTO  
No segundo domingo, 14, recolhemos um total de R$ 1.969,35 
referente aos dízimos/ofertas para sustento/CPV. No domingo 
anterior, 7, ofertamos R$ 138,00 para missões. Deus quer  nos 
abençoar quando nos dispomos a dar.  Seja abençoado você 
também!!! 
 

FORMATURA... RAFAEL DA SILVA CARRASCO  
Nossos parabéns ao Rafael, que no dia 11 de julho formou-se 
em  Técnico de Informática/DEAAB. Congratulamo-nos com 
sua vitória cumprimentando também aos seus pais,  Carlos 
(Chileno) e Lúcia, que têm freqüentado a CPV.  
 

CASAMENTO 
RENATA E SAIMONTON convidam toda a CPV para o seu 
casamento, dia 17 de agosto, 16 horas, no CEM. 

SUPREMO CONCILIO DA IPB  
Domingo passado oramos pela XXXV Assembléia Nacional da 
IPB, que termina  hoje no Rio,  com representantes de todo o 
País. Do PZMN foram representando os Pastores Ângelo e 
Célio e o Presb. Rubens do Vale do Sol. Foi eleito o Rev. 
Roberto Brasileiro para Presidente. A Assembléia acontece de 
4 em 4 anos. 

 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 28 – Lúcia (3891-8823);   
Segunda/29 – Rogéria;  
Terça/30 – Wilson (3892-2143);  Edgard (3891-8557) 
Quarta/31 – Edgard (3891-8557) 
Quinta/01 – Kléos (3891-8823); Pedro Sacramento (3891-7640) 
Sexta/02 – Elíbia (3891-8448);  Sábado/03 – Carminha (3892-5735) 

�  ANIVERSARIANTE DA SEMANA... 
30/terça – Lucas Sacramento (3891-7640)  Parabéns!!! 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO...  
01.07 a 02.08 – II Feira do Livro Cristão (CEM); 31.07 –  Liderança Núcleos 
(Edna/Edgard – Início Grupo Cerne);17.08 – Reunião Mulheres (Lígia). 

46ª ESCOLA DOMINICAL - 21.07 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 52 28 09 37 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 18 02 20 
Total 93 46 11 57 
 

CALOURA AGRADECIDA Flávia Márcia aprovada no 
Vestibular Direito/BH agradece pelas orações, pedindo aos 
irmãos que sempre intercedam por ela em sua nova caminhada. 
 

ESCALA CAFEZINHO:   Hoje, 28, Beatriz/Almir;  
                                                     Domingo/04.08, Lúcia/Kléos. 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

“Para você, visitante, abrem-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração.” 
 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 

Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 
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CEIA DE CRISTO – SACRAMENTO 
 

O pão representa Sua carne e o vinho representa Seu sangue. 
Recebemos o símbolo com a boca física. Recebemos a carne e 
o sangue simbolizados pela fé, contudo de forma real. "Quem 
come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. 
Porque minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é 
verdadeiramente bebida" (Jo 6.54-55). Não se trata de 
transubstanciação (católicos), consubstanciação (luteranos) e nem 
de uma mera memória (congregacionais), mas, da presença real 
naqueles que participam dignamente do sacramento da ceia, de 
maneira espiritual e verdadeira, visto que pela fé já receberam 
os benefícios  da morte de Jesus.   
 
CULTO - O nosso pregador de hoje à noite é o Missionário 
João Batista da Missão OM do Canadá. A ceia ficou transferida 
para o próximo domingo, com a participação dos.  Pastores 
Elben e Jony, quando teremos batismos e profissão de fé.  
TREINAMENTO NA CPV  Pais, Avós e Futuros Pais, é 
possível que tenhamos de antecipar para quinta, 1, 19h30min e 
sexta, 2, 19h30 por problemas de saúde da equipe Ariadne. 
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CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 
Kléos e Lúcia se conheceram em 1985, em Viçosa, quando ele 

cursava o 2º. ano de Engenharia Civil e ela, o COLUNI.  Kléos 
tornou-se professor/UFV e a Lúcia ingressou no curso de 
Nutrição. Casaram-se 6 anos mais tarde, janeiro/1991, na IPV, 
onde freqüentavam. Em 1992, viveram 3 meses em Angola. Em 
1993 foram para Niterói, onde Kléos cursou  Mestrado, e de lá 
retornaram em definitivo somente em 1998, depois de um “puxão 
de orelha” de Deus. Eles achavam que o fato de se integrarem 
melhor à cidade e à igreja em Niterói, era a confirmação da 
vontade de Deus para que deixassem Viçosa. Em 1996 Kléos 
retornou a Viçosa sozinho, enquanto Lúcia se preparava para ser 
Comissária de Bordo. Viveram 9 meses só se vendo nos finais de 
semana. Quando Deus resolveu "arregalar-lhes os olhos" e 
mostrar claramente que os planos dEle não eram  nada do que 
pensavam, voltaram para cá felizes. Nem mesmo tiveram tristeza 
por deixar Niterói. Hoje, se alegram por estarem  em Viçosa e 
crêem que aqui é o lugar que Deus reservou para eles. Para 
completar a alegria dos dois nasceu a Júlia, que já conquistou 
todos os corações dos CPVenses com a sua meiguice, ternura e 
beleza. A família diz precisar sempre de nossas orações, 
especialmente agora quando o Kléos está se preparando p/se 
ausentar de Viçosa, visando treinamento a nível de Doutorado. 
Eles procuram, entretanto, a direção exata de Deus, porque acima 
da busca por mais conhecimento, precisam, sobretudo de paz e da 
comunhão com o nosso PAI.  Precisamos mesmo de orar e de 
agradecer a Deus por essa família querida que freqüenta com assiduidade a 
CPV, participando e colaborando de forma marcante de todos os eventos 
programados como, ED, Culto, reunião dos Núcleos, Acampamentos, 
reuniões de oração... etc, além do Kléos fazer da nossa “salinha” um 
aconchego mais harmonioso ainda, com as notas ritmadas emitidas do seu 
teclado.  

PRESBÍTEROS/IPV Hoje, último dia p/ indicação de 4 
nomes, com a finalidade de facilitar a votação na Assembléia. 
ATENÇÃO!!! ASSEMBLÉIA DE PLANEJAMENTO 
Hoje, após o culto, às 19h30min,  vamos nos reunir em 
Assembléia para planejarmos o segundo semestre. Participe, 
pois suas idéias são importantes para a CPV.  
ESCOLA DOMINICAL Nos próximos 12 domingos, vamos 
trabalhar em classe única na ED para um período de 
reciclagem com toda a igreja sobre discipulado, núcleos e 
relacionamentos.  
NÚCLEO BASE ou CERNE  Continuarão até novembro 
nas quartas-feiras as reuniões semanais do NTL, para 
experimentação e prática num núcleo protótipo, criando um 
modelo adaptado para a CPV.  
 VIOLÃO DEPTO INFANTIL Ganhamos o violão com as 
assinaturas individuais do Brasil Presbiteriano. Os ofertantes 
devem procurar o Edgard.  
 LIVRO CONFISSÃO DE UM PEREGRINO Na feira do 
livro/CEM(10,00). Ultima chance, até sexta, 02.08. Toda a 
CPV deve ler para discutirmos com o autor em outubro. 
 PEDIDO ATENDIDO Para comemorar com sua turma 25 
anos de formatura, o nosso irmão Tinoco pediu ao padre para 
falar e dar seu testemunho durante a missa que fez parte das 
comemorações, em São Luiz/MA no último final de 
semana.Pedido feito, pedido atendido! Glória a Deus Tinôco!  
CONTRIBUIR - DAR – OFERTAR No próximo domingo, 
todos nós, crianças e adultos, vamos entregar nossas ofertas 
voluntárias para missões. Devemos orar e preparar durante a 
semana.  
 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 04 – Enedina (3891-7640);   
Segunda/05 – Eliane (3891-8799);  
Terça/06 – Sarah (3891-8557);   
Quarta/07 – Angélica (3891-2311); 
Quinta/08 – Almir Sacramento (3891-7640);  
Sexta/09 – Almir Colpani (3891-6727);  
Sábado/10 – Cácio (3892-7962) 

�  ANIVERSARIANTES DA SEMANA! PARABÉNS! 
07,Quarta-Larissa (3892-6466); 08,Quinta-Mariana Tinoco (3891-8448);  
09,Sexta - Miro;  10,Sábado - Almir Colpani (3891-6727) 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO: 
10.08 – Piquenique dos pais; 11.08 – Aniversário IPV/IPB;  
17.08 – Reunião Mulheres;  23.08 – Luar de oração terreno CPV;  
30.08 – Reunião Homens de Palavra 

CAFEZINHO - Hoje, 04 - Lúcia/Kléos; 11.08 – Elisângela/Cácio  
Recomendamos à família responsável que não se esqueça de limpar o local após 
o término da confraternização. 

47ª ESCOLA DOMINICAL – 28.07 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 52 30 06 36 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 24 03 27 
Total 93 54 09 63 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

“Para você, visitante, abrem-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração.” 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 

MIROSLAW, LUSINÉIA E DANIEL KROSPIDLOWSKI 
Miro, a esposa Lusi e o filho Daniel, se tornam membros da 
igreja, no culto de hoje à noite em cerimônia que será presidida 
pelos pastores Elben e Jony.  Ele é Polonês, Missionário durante 4 
anos em Angola, morou em Cuba e está no Brasil há 10 anos.  
Quando, ainda padre, foi pároco no Espírito Santo e na Bahia. 
Em 2001 apoiado por uma Fundação Protestante Holandesa de 
amparo a ex-padres  católicos, casou-se ao pé da cruz vazada do 
CEM.  Mudou-se para Três Rios - RJ e retornou a Viçosa em 
abril desse ano. Deseja trabalhar onde a CPV precisar dele, 
inclusive nos cursos comunitários,  e quer continuar  o seu 
trabalho de tradução, para o Polonês, de materiais 
evangélicos. Anote o endereço: Rua Santo Antônio, 30 - João 
Braz (ao lado casa D.Eny e Sr.Edson).  
 

BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ  
Os primeiros batismos na CPV foram dos filhos do Tekinho e 
da Márcia. Na seqüência tivemos Bruno Pereira e Júlia. Hoje 
estaremos recebendo com muito entusiasmo a família 
Krospidlowski.  
 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  21 –  04  de agosto de 2002 

 



 SANTA CEIA  Como foi lembrado no boletim de domingo 
passado, estaremos hoje diante de um sacramento, um meio de 
graça, quando iremos experimentar pela fé a presença real e 
transformadora de Jesus.  
NÚCLEOS... DE VOLTA AO NOSSO ACONCHEGO  
Os núcleos voltam aos encontros normais amanhã, dia 5, 
apenas para oração e intercessão neste dia.  
Núcleo I – Residência Beatriz/Almir;  
Núcleo II - Residência Lígia/Jorge;  
Núcleo III – Residência Dilcimar/Galvin; 
Núcleo IV – Residência Elíbia/Tinoco. 
Na segunda-feira seguinte, dia 12, os núcleos farão uma revisão 
das últimas disciplinas estudadas.  
ASSEMBLÉIA DE PLANEJAMENTO  
Domingo passado após o culto, a assembléia apreciou relatos 
e discutiu o calendário para o segundo semestre. Teremos um 
piquenique dos pais, no sábado, dia 10 e um luar de oração no 
terreno da Violeira,  na sexta-feira, dia 23. Breve será 
distribuído o calendário do semestre.  

DÍZIMOS E OFERTAS  
No próximo domingo, 11, vamos ter um momento para 
oferecermos nossas contribuições, expressando nossa gratidão 
pela salvação em Jesus.  
OFERTAS PARA MISSÕES  
Hoje no culto, vamos poder doar nossas ofertas para Missões, 
como prática de uma consciência e envolvimento missionário. 
Quem responde pela  organização da secretaria de missões é o 
Tekinho.  
MÚSICA A música alegra, encanta, propaga a mensagem 
e transforma pessoas. O grupo de músicos da CPV convida 

todos os interessados em tocar instrumentos, cantar, formar 
conjuntos e outras participações musicais para comparecerem 
todo domingo a partir das 16h30min para os ensaios com a 
turma da música. Fale com o Kléos para maiores detalhes. 
VIOLÃO 
Foi estreado domingo passado o novo violão que ganhamos da 
IPB para o Departamento Infantil, que, segundo Paulinho, 
expert violonista, é ótimo. Esta bênção nos foi concedida 
através dos irmãos que colaboraram assinando o jornal Brasil 
Presbiteriano que chegará na sua casa todo mês. Os ofertantes 
devem procurar o Edgard 

SISTEMA DE MEMBROS  O Luiz Carlos (filho Tatão e Neusa) está 
terminando um sistema de computador para relatórios de membros e 
congregados da CPV. A lista do novo calendário já será elaborada através desse 
sistema. 
TREINAMENTO 
O Núcleo de Líderes participou da avaliação de estilos de 
personalidade (DISC) para relacionamentos saudáveis na tarde 
do sábado, dia 13.07, tendo encerrado na quarta-feira, dia 17. 
Todos os participantes dos núcleos deverão fazer o mesmo. Tal 
avaliação nos dá oportunidade de conhecermos melhor cada 
um, facilitando o relacionamento e a caminhada junto com o 
irmão. 
ACAMPAMENTO DE ONDE VENS E POR ONDE VAIS???!!!  E... 
no próximo mês já estaremos de malas prontas para  esse evento, o grande 
acampamento, que acontecerá no período de 28 a 30 de setembro de 2002.  
Você que ainda não se inscreveu, junte-se a nós e vamos buscar a identificação 
com esse tema, quando estaremos vivendo e anunciando as maneiras pelas 
quais Jesus está guiando a IPV num caminho de obediência e de liberdade que 
é o alvo do verdadeiro pastoreio. 
 
 
 



CÁCIO é o nosso pregador de hoje à noite, como também o professor da 
classe única da ED.  Elíbia é  a responsável pela liturgia. 
IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 11 – Tinôco (3891-8448);  Segunda/12 – Jussara (3891-4250);  
Terça/13 – Ednéia (3891-2231);  Quarta/14 – Edna (3891-8557); 
Quinta/15 – Lydia (3892-3752);  
Sexta/16 – Márcia (3891-8581);  Ubiracy (3892-3752); 
Sábado/17 –  Baêta (3891-2316). 

�  PARABÉNS... ANIVERSARIANTES!!!  
Hoje, 11 - Eduardo Kling (3891-8232); 
13, Terça – Jaqueline G. Mendes (3892-5735); 
14, Quarta - Hermes P. Neto (3891-9393);  
17, Sábado – Marthinha (3891-6480) e Fabrício S. Leite (3892-7892). 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO: 
HOJE,  11.08 – Aniversário IPV/IPB; 17.08 – Reunião Mulheres;  
23.08 – Luar de oração terreno CPV;  30.08 – Homens de Palavra. 
CAFEZINHO - Hoje, 11 – Elisângela/Cácio; 18, Dilcimar/Galvin   

48ª ESCOLA DOMINICAL – 04.08 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 52 37 14 51 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 28 02 30 
Total 93 65 16 81 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

“Para você, visitante, abrem-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração.” 
 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 

Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 

QUERIDO JESUS, 
Ajuda-nos a espalhar tua fragrância por onde formos. Inunda as 
nossas almas com o teu Espírito e tua vida. Penetra e possui todo 
nosso ser tão completamente que nossas vidas sejam o reflexo da 
tua... Que nós te louvemos da maneira que mais amas, que é 
brilhando para aqueles ao nosso redor. Que nós preguemos sem 
pregar, não por palavras, mas por exemplo, pela força 
contagiante, pela influência solidária do que fazemos, pela 
evidente plenitude do amor que nossos corações têm por ti. 
(Madre Teresa de Calcutá) 
ELEICÃO PRESBÍTEROS  
Os membros da igreja têm o dever de orar e participar da 
Assembléia Geral para eleição de quatro presbíteros para a 
CPV. Os nomes sairão do plebiscito secreto, após consulta 
pessoal pelo Conselho.  

CASAMENTO SAIMONTON e RENATA  
Estamos convidados para o casamento de Saimonton e Renata, 
no dia 17 agosto, sábado, às 16 horas, aos pés da cruz vazada, 
no CEM. Vejam convite para a CPV no mural.  

“Um casamento de sucesso é sempre um triângulo: um 

homem, uma mulher e Deus.” 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  22 –  11 de agosto de 2002 

 



CULTO DE BATISMO Mais de 115 pessoas se alegraram no 
culto de recepção de toda família Kropidlowski como 
membros da igreja. Foi uma festa, cuja data será marcante p/a 
CPV! Louvável a iniciativa voluntária e carinhosa das irmãs de 
servirem  deliciosos bolinhos com  lembrancinha alusiva à 
data! Hoje à noite na IPV será o batismo de diversos novos 
membros, entre eles o ex-monge católico Luiz Fernando, sua 
esposa Regina e a filhinha Talita(um mês). 
 

MISSÕES Ofertamos domingo passado R$ 62,00 para 
missões. No primeiro domingo de cada mês temos esta 
oportunidade de manifestarmos nosso apoio prático ao 
chamado missionário.  
DÍZIMOS E OFERTAS  A contribuição que sai do coração 
com amor e alegria, satisfaz a Deus. O dízimo se constitui 
numa experiência pessoal muito forte da nossa 
total dependência, quando fazemos com liberalidade. A CPV 
deseja que você seja fiel ao dono da igreja, Jesus, e se reconsagre 
permanentemente com gratidão pelo que tem acontecido na 
sua vida praticando a contribuição voluntária. Hoje  teremos 
um momento especial para esta oferenda.  

IGREJA EM NÚCLEOS Na ED, em classe única, estamos 
discutindo o funcionamento que desejamos para a CPV: uma 
igreja que anda bem equilibrada em duas asas. A asa atacado 
(cultos/comemorações/ministérios) e a asa  varejo (núcleos nas casas) 
c/crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
NÚCLEOS/SEGUNDA, 12: Núcleo I – Beatriz/Almir;  
Núcleo II – Marthinha/Pacheco; Núcleo III – Eunice; 
Núcleo IV – Elíbia/Tinoco. QUARTA/NTL-Jussara/Wiliam 
COMENDA  Na última quinta-feira, 8, no Clube Campestre, 

muitos da CPV participaram da festa da Associação Comercial, 
comemorando o Dia da Democracia.  
PIQUENIQUE Ontem (Sítio Violeira) pais e filhos se 
divertiram/relacionaram numa descontraída tarde de alegria. 
FIQUE POR DENTRO... 
.Em virtude dos 76 anos da UFV, hoje, 20 horas, no teatro do DED a 
peça de Roberto Massoni “Alguém Telefonou?” 
. A mocidade da IPV participou sábado passado, de debate sobre eleições 
estaduais/federais, c/a Vereadora Lúcia Duque e os Presbíteros Marcos 
Bontempo/Wiliam Alves. 
.Um núcleo especial para jovens, sob a liderança de Almir e Enedina 
está sendo estudado e discutido para começar a funcionar semanalmente.  
.Um grupo de irmãos adquiriu um terreno de 220.000m2 perto da igreja 
Vale do Sol, a fim de formar condomínio com estrutura 
p/acampamentos/lazer. É a Associação Evangélica Fio de Prata, 
organizada há 8 anos, sem iniciar o projeto por falta de dinheiro e mais 
sócios. Mais detalhes com Wiliam. 
. Para os que trabalham ou estudam à noite durante a semana, está sendo 
estudado pelo James a possibilidade de se formar mais um núcleo num 
horário comum de sábado. 
. A CPV está montando a sua Bibliovideoteca para empréstimos de bons 
livros, incentivando a leitura. Na Feira de Livros/CEM adquirimos 
vários títulos e diversos materiais para o Departamento Infantil, num 
total de R$ 475,00. Lançada a campanha: Doe um livro você também. 
. A Igreja Batista Lagoinha-BH, comprou o canal de TV 23 por 
assinatura, integrante da rede super de SP. Serão 24 horas de programas 
evangélicos. A IPB também tem o seu canal com a Universidade 
Mackenzie/SP pela Direct TV.  
 

CALENDÁRIO – Estamos recebendo o novo calendário do semestre. 
Nele consta tudo sobre a CPV, sobre as atividades e sobre você. 
Qualquer sugestão ou alteração, fale com a Eliane. Use bem o seu 
calendário. Deixe-o num lugar de fácil acesso a todos de sua família. 
Consulte-o sempre. 
 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 18 – Wiliam (3891-4250);  Segunda/19 – Camila (3891-8568);  
Terça/20 – Elisângela (3892-7962) e Cida (3891-3149);   
Quarta/21 – Edson (3891-4250) e Tekinho (3891-8581); 
Quinta/22 – Lígia (3891-8568) e Neuza (3891-8751);  
Sexta/23 – Dilcimar (3891-2563);  Sábado/24–Ana Lúcia (3891-9393). 

�  PARABÉNS... ANIVERSARIANTES!!!  
HOJE, 18 – Débora  (3891-7640); 20,Terça – Cida Leite (3892-7892); 
21, Quarta - Edson (3891-4250);  
23,Sexta – Raphaela F.Oliveira e Júlia P.Raimundo(3891-1118). 
NÚCLEOS DA SEMANA  
I – Solange-Baeta;  II – Marilene-George;  III – Lusi-Miro; IV – Elíbia-
Tinoco;     NTL - QUARTA - Jussara-Wiliam. 
 �... DE OLHO NO CALENDÁRIO: 
23/Sexta – Luar  de oração   30/Sexta - Homens de Palavra. 

 

CAFEZINHO - Hoje, 18 – Dilcimar/Galvin;   25  - Eliane/Sílvio 

49ª ESCOLA DOMINICAL – 11.08 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 52 30 09 39 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 22 01 23 
Total 93 52 10 62 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Querido Visitante!!! Sua presença nos alegra! Volte sempre! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 

CALENDÁRIO 2o SEMESTRE – 2002 - INTERAÇÃO – CPV 
Semestralmente, o calendário alinha as ênfases e ações, 
ajudando para que não haja duas visões (visão + visão = 
divisão). Atualiza os endereços dos moradores da região e 
congregados, e procura esclarecer os objetivos e unidade 
nos princípios, incentivando as iniciativas pessoais e a 
voluntariedade, por causa do sacerdócio universal dos 
crentes, com adoração e honra a Deus. (Mesa Diretora CPV). 
I MÓDULO DE IGREJA EM CÉLULAS -  29/31.08 

Com início na noite de quinta-feira, dia 29, prosseguindo 
na sexta, 30, encerrando no sábado, 31,  acontecerá na 
Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte o I 
Módulo de Igreja em Células, com a presença de 
excelentes preletores. Alguns irmãos da CPV já 
participaram do III e do IV Módulos. Esperamos que 
muitos possam estar prestigiando esse encontro que 
resultará em bênçãos para os nossos Núcleos.  Contactos: 
Cácio/Edgard. 
 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
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ÚLTIMO DOMINGO 
Ofertamos com alegria e convicção da benção da salvação em 
Jesus, a partir do fator mínimo que nos testa a dependência de 
Deus (o dízimo), o valor de R$ 2.039,00 para sustento da  
CPV. Vamos continuar provando da promessa para nossos 
descendentes também (Mq 3.10)?  
 DIA DOS PAIS  
No sábado passado, 10, mais de 77 pessoas, sendo 19 
pais, participaram do piquenique dos pais no sítio da Violeira. 
Foi uma tarde muito agradável de total entrosamento entre 
pais e filhos. A dinâmica ficou por conta da Tia Eunice e não 
faltou lanche farto e gostoso preparado pelas mamães. Alem 
disso, o dia dos pais foi comemorado com vários almoços 
familiares e uma bonita cantata das crianças no culto.  

 CALENDÁRIO    As pessoas nos conhecem por aquilo que somos. Nós 
somos aquilo que lemos. Agora temos uma biblioteca para empréstimos de bons 
livros. O Calendário do semestre, foi distribuído a todas às famílias da CPV 
para você ficar por dentro desta e outras notícias. Gastamos tempo e dinheiro 
com os calendários e com os boletins semanais,  para facilitar a sua orientação e 
envolvimento consciente na ComUnidade. Aproveite bem e leia todo o boletim 
e consulte sempre o calendário. Quando quiser ou precisar vá na 
Internet, consulte o nosso programa e veja nossas fotos: 
www.homenet.com.br/ipv/CPV. 

VIGÍLIA... SEXTA, 23   
A oração é um diálogo muito gostoso com Deus. O 
Jejum ajuda a nos conhecermos melhor nos revelando quem 
somos e as nossas fraquezas. Na próxima sexta, dia 23, a partir 
das 20horas, no terreno da Violeira, vamos orar, cantar e ficar 
pertinho do Senhor, por um tempo, a favor da nossa 
ComUnidade. Falar com o Miro ou Kléos.  
DOAÇÕES...BIBLIOVIDEOTECA  
O pai do Kléos, doou 30 livros para a nossa Biblioteca. Vamos 
imitá-lo fortalecendo a campanha “Doe um livro para a 

CPV”.  A idéia é montarmos uma excelente Biblioteca para 
que tenhamos acesso a bons livros sobre vários aspectos da 
vida cristã.  A propósito... estamos estreando a seção:  
EU LI E GOSTEI e...  o livro, As Cinco Linguagens do 
Amor  (toque físico, palavras de afirmação, presentes, 
qualidade de tempo e serviço), de Gary Chapman é  
recomendado pela Elisângela e ela enfatiza que, para a autora, 
o segredo de desenvolvermos um relacionamento sólido e de 
cumplicidade é a descoberta, entre os cônjuges, da verdadeira 
linguagem do amor. 
 

COOPERAÇÃO e RESPEITO  
1 - Todos devemos ajudar na limpeza do cafezinho, ajudar na 
ordem e ambiente de reuniões, olhar como comUnidade, em 
apoio aos escalados. 2 - Todos devemos chegar antes de 
começar as reuniões em respeito ao irmão que espera. 
Aproveitar todo o culto desde o início, faz parte da adoração a 
Deus. Orar 15 minutos antes, faz parte do programa. 
Programe o cumprimento dos horários no dia anterior.  
 

CARTA DE ORAÇÃO 
Os irmãos que desejarem conhecer a circular de oração dos 
estagiários Cácio/Elisângela, acessem mensalmente a página da 
CPV e cliquem no link "Circular Cácio". Irão encontrar 
notícias do casal, bênçãos e motivos de oração. A circular de 
agosto de 2002 já está no ar! 
 

CÁCIO, professor da classe única da ED  é o nosso pregador 
da noite.  A responsável pela liturgia é a Edna. 
 

Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os 
velhos. (Elmer G. Letterman) 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 25 – Galvin (3891-2563); 
Segunda/26 – José Dário;  
Terça/27 – Beatriz (3891-6727); 
Quarta/28 – Lúcia (3891-8823); 
Quinta/29 – Rogéria; 
Sexta/30 – Wilson (3892-2143) e Edgard (3891-8557); 
Sábado/31 – Edgard   (3891-8557). 
 
COM A PALAVRA... OS NOSSOS IRMÃOS... 
ED - Devocional – Cácio;     Classe única – Edgard;    
Culto - Liturgia – Cácio;       Ceia e Exposição  - Jony; 
IPV – Rev. Elben;      Paula Cândido (18.08)  - Tinôco  

 
�  PARABÉNS à ANIVERSARIANTE de  HOJE: 
Eva da Aparecida Ferreira (3891-3050) 

NÚCLEOS DA SEMANA  
I – Cácio/Elisângela;     II – Elsie/James;        III – Lusi/Miro;   
IV – Elíbia-Tinoco;             NTL - QUARTA -  Lúcia/Kléos 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO: 
29/31.08 – I Módulo Igreja em Células/BH; 30/Sexta - Homens de Palavra 
(Almir Colpani); 09.09/Seg. – Ajuntamento Núcleos (Sítio Violeira). 
CAFEZINHO - Hoje, 18 – Eliane/Sílvio;  01.09 – Cida Leite 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Acolhemos no amor de Cristo, você... nosso querido visitante!!! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 

CALENDÁRIO 2o SEMESTRE – 2002 - INTERAÇÃO – CPV 
 

QUAL A GRANDE NOVIDADE INTRODUZIDA PELO 
NOVO TESTAMENTO? Sacerdócio Universal dos 
Crentes. 
Pedro se refere a uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação 
santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, vocacionado 
para proclamar as suas virtudes. 
“Assim, pois, lembre-se cada um de que foi criado por Deus a fim de 
trabalhar diligentemente e de entregar-se à sua tarefa, e isto não por 
um tempo, pelo contrário, até à morte e, mesmo, não somente para 
viver, mas ainda para morrer para Deus.”(Calvino) 
O autor da vocação é santo, e assim devem ser todos a quem Ele 
chama. Paulo discorrendo sobre as virtudes que devem 
caracterizar os líderes da igreja, diz que eles deveriam ser 
irrepreensíveis e ter o bom testemunho dos de fora, sendo 
exemplos em tudo. 
“Não foram vocês que me escolheram; pelo contrário, eu é que os 
escolhi, e os designei para que vão e dêem muitos frutos, e que esses 
frutos não se estraguem.”  (Jesus) 

“Se você não consegue orar como quer, ore como consegue. 
Deus sabe o que você quer dizer.” 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  24 –  25 de agosto de 2002 

 



QUERIDOS DA CPV, 
Gostaria de encorajar-lhes a participarem do I Módulo de Igreja 
em Células na Oitava Igreja de BH. Será um tempo precioso para 
solidificar nossa visão, tirar dúvidas e ouvir testemunhos de 
outras igrejas que estão trabalhando com este modelo. Os 
preletores são homens de Deus, experimentados nesta área. O 
Pastor Robert Lay é da Igreja dos Irmãos Menonitas em Curitiba 
e presidente do Ministério Igreja em Células no Brasil. Sua igreja 
trabalha com células há vários anos e ele tem treinado líderes em 
várias partes do país. O Reverendo José João Mesquita é pastor da 
Igreja Presbiteriana Central de Manaus, igreja que possui mais de 
150 células. Vamos lá!!! Agende essa data...  de 29 a 31.08.2002. 
Vai valer a pena, com certeza! (Cácio) 
CEIA DO SENHOR 
A propósito da Ceia do Senhor que será ministrada hoje à 
noite pelo Pastor Jony,  estaremos  diante de um sacramento, 
um meio de graça, quando iremos experimentar pela fé a 
presença real e transformadora de Jesus. Preparemo-nos para 
esse momento solene do nosso Culto.  
ENQUETE BOLETIM 
Você que ainda não devolveu a nossa enquete, estamos 
aguardando o retorno das suas respostas e/ou sugestões para o 
aprimoramento do nosso Boletim. Já temos sugestões de se criar 
um Fórum, via link da CPV, na Internet, para discutirmos os 
rumos da CPV, e, desse Fórum (tipo lista de discussão) buscarmos 
temas para o Boletim. Outra idéia é criarmos uma Seção para as 
nossas crianças. E você... o que sugere???!!! 

50ª ESCOLA DOMINICAL – 18.08 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 52 32 10 42 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 20 02 22 
Total 93 52 12 64 

CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS/TESTEMUNHOS 
Gostaríamos de conhecer a  sua família! Sua origem, 
composição, suas motivações cristãs, de forma a facilitar o 
interesse da comUnidade por uma intercessão constante por 
cada membro que a compõe. E você, que ainda não deu o seu 
Testemunho sobre os Núcleos, venha fazer parte daquele 
grupo que já se manifestou em nosso Boletim ratificando que a 
tarefa do cristão é tornar o senhor Jesus visível, inteligível e 
desejável. Lembremo-nos que.. “testemunhar é todo o trabalho 
de toda a igreja durante todo o tempo.” 
EU LI E GOSTEI... TANTO, QUE LI NOVAMENTE! 
“Porque Tarda e Pleno o Avivamento (Editora Betânea) é um 
livro revolucionário! Sua pauta não tem nada a ver com 
“tradicionais” versus “pentecostais”, mas com uma vida pessoal 
como altar de Deus. Sua linguagem é simples, seus capítulos 
curtos, seus temas mais do que práticos, suas palavras fortes e 
contundentes. Seu autor é Leonard Ravenhill e nunca ouvi 
falar nele antes,  nem depois, mas sem dúvida seu livro é uma 
mensagem do alto para os nossos dias.” (Cácio) 
NA EDIÇÃO do domingo passado estreamos a seção acima 
em nosso Boletim, por sugestão do Kléos. O próximo a nos 
indicar um livro que tenha lido, com um ligeiro e sugestivo 
comentário, será você!!! A sua contribuição é muito valiosa. 
Fique ligado com a gente: angelicaaspuv@tdnet.com.br    
DEPARTAMENTO INFANTIL 
Estamos crescendo e o espaço para as nossas crianças está 
ficando pequeno. Efetuamos compras de mesas, cadeiras, 
armários e material didático para maior conforto das nossas 
crianças. A Márcia e a Edna aguardam os pais que devem 
conhecer estes investimentos no andar de cima.  
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 01 – Kléos (3891-8823); Pedro Sacramento (3891-7640) 
Segunda/02 – Elíbia (3891-8448);  
Terça/03 – Carminha (3892-5735); 
Quarta/04 – Enedina (3891-7640); 
Quinta/05– Eliane (3891-8799); 
Sexta/06 – Sarah (3891-8557); 
Sábado/07 – Angélica (3891-2311). 
QUEM IRÁ COMPARTILHAR CONOSCO... 
ED:         Devocional – Edgard;                   Classe única – Elíbia;    
Culto:     Liturgia – Edgard;      Mensagem da noite  - Miroslaw; 
IPV – Sebastião Júnior. 

�  PARABÉNS ao ANIVERSARIANTE de  HOJE: 
Gabriel S. Ramos Pereira (3891-9393) 

NÚCLEOS DA SEMANA  
Nº  I – Angélica/Filhos;  Nº  II – Elsie/James;  Nº  III – Eliane/Sílvio;  
N º  IV – Elíbia-Tinoco;         NTL - QUARTA -  Beatriz/Almir. 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO/SETEMBRO: 
09–Ajuntamento Núcleos (Sítio Violeira); 16/20 – Semana 
Evangelização/CEM;  20 – Luar de Oração; 21 – Mulheres; 27 – Homens de 
Palavra;  28/30 – Acampamento/IPV-BH. 
CAFEZINHO - Hoje, 01 – Cida Leite;  09.09 –  Enedina/Almir 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Querido visitante! Entre nesta igreja, como um hóspede de Deus! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

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

 

DISCIPLINA DA MEDITAÇÃO E ORAÇÃO 
"O cristão é o mais livre de todos os senhores, e não está 
sujeito a ninguém; o cristão é o mais submisso de todos os 
servos, e está sujeito a todo o mundo" (Martinho Lutero) 
Esta é uma ligeira  mensagem de meditação. Trata-se de uma seção 
(resultado Enquete), com o objetivo de nos auxiliar nos 15 minutos de 
oração antes do culto.  Motivados pela meditação, devemos orar pela 
CPV como um todo: núcleos, ministérios, relacionamentos, discipulados, 
evangelismo, envolvimento, visão, maturidade... etc. 

 “A oração muda tudo: muda aquele que ora,   e 
muda aquele por quem se ora.” 

CALENDÁRIO CPV/2002 - PRA QUE ORGANIZAR? 
“Os homens não conseguem viver em um estado da natureza por 
muito tempo. Eles precisam de uma organização, pois, se 
inseridos no amontoado, não fazem sentido algum, serão 
desconexos e despidos de significado”(Maulaz, Ralph). 
A natureza pecaminosa do homem, o torna desorganizado, 
preguiçoso, imprudente, sem alvo e sem visão. Mas Jesus nos 
conecta com o Pai e Criador, nos dando sentido na organização e 
esperança para a Vida. O sistema presbiteriano facilita a 
organização, por ser democrático e representativo desde a igreja 
local, até órgãos nacionais. A CPV é uma Congregação da IPV, 
Presbitério Zona da Marta Norte – PZMN e Sínodo Leste de 
Minas – SLM, da IPB. 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  25 –  1º de setembro de 2002 

 



LUAR DE ORAÇAO... No terreno da CPV, na sexta-feira 
passada (penúltima do mês) foi muito gostoso orar, com 19 
adultos e 8 crianças, motivados pela exposição bíblica do Miro, 
músicas do Reinaldo, sob a direção do Duílio, num momento de 
crescimento e de intercessão.  
FIDELIDADE, UM PRINCÍPIO INEGOCIÁVEL... 
“O que o Senhor nos dá é fruto de sua graça e marca de sua 
fidelidade. Ao consagrarmos dízimos e ofertas confessamos que 
tudo vem de Deus, e nEle está nossa confiança para viver. Não 
vivemos confiados em nossos bens, nem em nossa 
competência. Marchamos em nome de Jesus, e a Ele buscamos 
em primeiro lugar. O que precisamos Ele nos dá. Quem é fiel 
sabe que o Senhor jamais deixa faltar o que de fato 
necessitamos. O povo da fidelidade tem sido alvo de grandes 
bênçãos da parte do Altíssimo. Firmados nos preceitos 
bíblicos, andamos com confiança e firmeza mesmo em meio 
aos altos e baixos da economia mundial. Nosso índice é o da 
fé”. (Adaptado do Boletim da Igreja Presbiteriana do Rio) 
Hoje à noite – Contribuição para Missões; 
Próximo domingo – Ofertas e dízimos para sustento CPV. 
NÚCLEOS...  Se você ainda não descobriu a sua turma, está na hora de 
procurar o seu núcleo que reúne nas casas, todas as segundas feiras. O 
objetivo do núcleo é a Edificação, Evangelismo e Discipulado. Gente 
comum edificando gente comum. Participe, incentive, ajude e desfrute 
dessa bênção. Você não pode ficar de fora!!! 

51ª ESCOLA DOMINICAL – 25.08 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 

Adultos 52 31 06 37 
Crianças/Pré-Adolesc. 41 23 05 28 
Total 93 54 11 65 

JORNAL BRASIL PRESBITERIANO... Quem assinou e 
não recebeu o primeiro Jornal... fale com o Edgard. 
AJUNTAMENTO DOS NÚCLEOS      

Segunda-feira, dia 9, 19h40min, no sítio da       Violeira, em 
frente à ETA II, teremos uma reunião conjunta dos núcleos, 
conforme nosso calendário. Fique atento e participe. 
ATUALIZE SUA AGENDA ... 
José Dário/Rogéria – Celular: 9642-1017; Oficina: 3892-5612 
Eliane – Celular (Oi): 8808-0199;  Alan – Celular: 8804-5422 
Osmar/Terezinha – E-mail:  osmater@homenet.com.br 
ESPAÇOS DAS CRIANÇAS. FIQUE POR DENTRO... O 
Berçário funciona na quitinete ao lado da cozinha. O Cultinho 
funciona na sala do terraço. Quatro classes da Escola 
Dominical funcionam na escolinha alugada dentro do Clube e 
os adolescentes na garagem do prédio Márcia/Tequinho. É  
bom que os pais se envolvam com esta estrutura e com os seus 
filhos em suas devidas salas na CPV. 
MÚSICA, LOUVOR E SOM 
No último domingo tivemos oportunidade de conhecer novos 
talentos e dons, quando alguns irmãos  marcaram presença no 
grupo de louvor,  participando com entusiasmo e alegria. “Por 
isso, adoremos e sirvamos ao Senhor com alegria, e apresentemo-
nos a Ele com cântico”. Bem-vindos... Reinaldo, Juçara, Diogo e 
Mariana à nossa equipe da música!!! 
RETIFICANDO... No Boletim de nº 24, na Seção... LI E 
GOSTEI, onde se lê...  Kléos, leia-se... Luís Carlos. 
JOVENS... a PARTIR de 13/14 ANOS 
Ednéia e Enedina convidam os jovens, a partir de 13 e 14 anos, 
para um encontro preliminar onde será  discutido o ministério 
com jovens. Este encontro acontecerá  na residência 
Enedina/Almir Sacramento (Bairro Santa Clara), no dia 14 de 
setembro (sábado), às 16 horas. Imperdível!!  

 “Nunca devemos orar sem ler a Bíblia, e nunca devemos ler a Bíblia sem orar.” 

 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 08 – Almir Sacramento (3891-7640) 
Segunda/09 – Almir Colpani  (3891-6727);  
Terça/10 – Cácio (3892-7962); 
Quarta/11 – Tinôco (3891-8448); 
Quinta/12– Jussara (3891-4250); 
Sexta/13 – Ednéia (3891-2231); 
Sábado/14 – Edna e Duílio (3891-8557); 3891-3204 
QUEM IRÁ COMPARTILHAR CONOSCO... 
ED:         Devocional – Osmar;                   Classe única – Cácio;    
Culto:     Liturgia – Elisângela;      Mensagem da noite  - Cácio; 
Culto Infantil – Resp.: Elsie/James; Auxiliares: Hermes/Ana Lúcia 
IPV – Jony 

�  PARABÉNS ANIVERSARIANTES... 
Hoje/08 – Carlos Carrasco (3891-8751) ; 10 – Tiago 
Sacramento (3891-7640) ; 11 – Angélica (3891-2311) 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO/SETEMBRO: 
09 – Ajuntamento Núcleos (residência Wilson); 16/20 – Semana 
Evangelização/CEM;  20 – Luar de Oração; 21 – Mulheres; 27 – Homens de 
Palavra;  28/30 – Acampamento/IPV-BH. 
CAFEZINHO - Hoje, 08 –  Enedina/Almir; 15 – Lusi/Miro 
“O principal propósito da oração não é obter respostas, mas sim aprofundar 
nossa amizade com Deus”. 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diáconos Edson e Pacheco 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Querido visitante! Entre nesta igreja, como um hóspede de Deus! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

MEDITANDO... (Momento antes do culto - 17h45) 
Faze-me um cativo, Senhor... E livre então serei; 
Obriga-me a entregar a espada... E serei conquistador. 
Nos alarmes da vida me afundo... quando estou só; 
Aprisiona-me em teus braços... E forte minha mão será. 
 CALENDÁRIO CPV/2002 – PRA QUE PLANEJAR? 

O que desejamos para o próximo semestre? Queremos 
continuar avançando, passo a passo, com definição de metas 
mais específicas, mensuráveis, relevantes e tangíveis?  

Devemos incentivar a participação com espaço para a 
voluntariedade a serviço do Reino. Deus está nos abençoando 
com seu poder. Devemos orar muito e sempre, pedindo 
unidade de propósito e de visão.  

Planejar sim, mas  nunca podemos esquecer que a obra 
de Deus é uma obra de fé, e que sem fé é impossível agradar a 
Deus. O planejamento e a organização devem estar a serviço da 
igreja, e não o contrário.  

Existindo dependência de Deus, relacionamentos, 
funcionalidade, estrutura  organizada, e muita oração, que 
resultados podemos esperar? 

 

HOJE... é dia de festa! Estamos comemorando o primeiro 
ano de funcionamento da nossa Escola Dominical! Aleluia!!! 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  26 –  08  de setembro de 2002 

 



NO CULTO DE HOJE... A convicção de que tudo vem e 
pertence a Deus. A convicção do chamado para viver com 
Jesus. A convicção de um coração dependente e submisso ao 
irmão, faz-nos alegrar e entregar voluntariamente nossos 
dízimos e ofertas para sustento da CPV.   
NÚCLEOS DA SEMANA... Amanhã, 9, todos os núcleos se 
encontrarão casa Heloisa/Wilson, Parque do Ipê, 10 (3892-
2143). O NTL-Quarta, será casa Osmar/ Terezinha.  
MISSÕES... Deve estar no coração de cada crente. É 
uma prática constante: orar, interceder, facilitar o máximo 
possível o trabalho de quem vai ou já  está no campo. 
Recolhemos R$ 123,00 no domingo passado,  para missões.  
ANTES DO CULTO (Ensaio e Oração)... O pessoal da 
música vai paralisar o ensaio, todos os domingos, às 
17h45, para criar um ambiente de oração antes do culto. 
Participe deste momento. Orar, Jejuar, Meditar, Confessar, 
Servir, Adorar são disciplinas. "As Disciplinas não têm, em si 
mesmas, nenhum valor.  Elas não são a resposta; apenas nos 
conduzem à Resposta. Devemos entender com clareza esta 
limitação das Disciplinas se quisermos evitar a escravidão.  
Concentremo-nos sempre em Cristo e consideremos as 
Disciplinas Espirituais como um meio de aproximar-nos mais 
do coração do Mestre." Richard Foster. 
O PRESIDENTE DO CLUBE CAMPESTRE, Dr.  Marco 
Antônio, está contando certo com a participação de todos os 
sócios do clube, que são presbiterianos, para participarem da 
Assembléia do referido clube, convocada para o dia 15 de 
setembro/domingo, a fim de votarem a favor da troca do 
terreno na Violeira. A nossa reivindicação da troca é para que 
tenhamos acesso no terreno, pela frente. Convocamos, 

portanto, os sócios para que compareçam a tal Assembléia, de 
importância para a CPV. 
DANIEL... filho de Lusi&Miro, submeteu-se à cirurgia do 
pezinho nesta semana. Foi um sucesso! Vamos agradecer!!!  

CULTO INFANTIL ... A partir de hoje o Culto Infantil (e não "cultinho") 
estará sob a responsabilidade de três equipes de pais que se revezarão. Cada 
domingo escalaremos mais um casal ou dupla, também de pais, para auxiliar 
estas equipes. Entendemos que a ministração sobre nossas crianças é 
responsabilidade dos pais. Uma vez por mês elas permanecerão com os pais na 
ministração geral. Você que é pai, aguarde a sua vez de auxiliar no Culto 
Infantil, pois seu filho ficará muito feliz com seu envolvimento. 
ZEZINHO MAXACALI é um dos professores da tribo 
Maxacali. Bilíngüe. Com considerável poder de influência, sofre 
com o alcoolismo. Aguigo, missionário recém-chegado é índio 
Makuxi e impactou o coração do Zezinho que, após quinze 
dias sem beber, entregou-se a Cristo juntamente com sua 
família, no início de julho! Há dois meses ele está na igreja, mas 
tem sofrido forte retaliação do maligno, já que até uma garrafa 
de cachaça lhe foi oferecida. Os missionários, principalmente a 
enfermeira Marlene Martins, têm sofrido retaliação. Por favor 
orem... pelo Zezinho, pelo Aguigo, pelas missões e... pelo 
mover de Deus sobre a tribo! (Cácio) 
CÁCIO & ELISÂNGELA... “A dádiva de Deus está 
inseparavelmente ligada ao nosso pedido”. A Ele a nossa 
gratidão por manter vocês conosco no próximo ano. 
TINÔCO/ELÍBIA... que viajaram na quinta-feira,  de férias 
por 30 dias, pedem as orações dos irmãos nesse período. 
 

52ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO – 01.09 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 56 35 05 40 68 
Crianças/Pré-Adolesc. 42 22 01 23 21 
Total 98 57 06 63 89 
 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 15 – Lydia (3892-3752) 
Segunda/16 – Márcia e Ubiracy  (3891-8581) e (3892-3752);  
Terça/17 – Baêta (3891-2316); 
Quarta/18 – Wiliam (3891-4250); 
Quinta/19 – Camila (3891-8568); 
Sexta/20 – Elisângela e Cida  (3892-7962) e (9644-5989) 
Sábado/21 – Edson e Tekinho  (3891-4250) e (3891-8581). 
CONVIDE AMIGOS PARA COMPARTILHAR CONOSCO... 
ED:         Classe única – Cácio;    
Culto:      Liturgia – Elisângela;      Mensagem da noite  - Cácio; 
Culto Infantil – Resp.: Jussara&Eunice; Auxiliares: Duílio&Cida 
IPV – Jony (Ceia) 

�  PARABÉNS ANIVERSARIANTES... 
17 – Andrei Borém (3892-6466); 18 - Ana Pacheco (3891-6480); 
21 – Yvonne Kling Moraes (3891-2011) 
NÚCLEOS DA SEMANA 
Nº I – Jussara&Wiliam; Nº II – Lígia&Jorge;  
Nº III – Laurinha&Cristiano;                NTL – Edna&Edgard 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO/SETEMBRO: 
16/20 – Semana Evangelização/CEM;  20 – Luar de Oração;  
21 – Mulheres; 27 – Homens de Palavra;  28/30 – Acampamento/IPV-BH. 
CAFEZINHO - Hoje, 15 – Lusi/Miro; 22 – Juçara/Reinaldo 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

A presença dos nossos queridos visitantes muito nos alegra! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 

MEDITANDO... (Momento antes do culto - 17h45) 

Perto de Deus... 
Andando todo o dia 
Perto de Deus, na Sua companhia. 
Trazendo os fardos para Deus levar; 
E os meus caminhos, para Deus guiar; 
Trazendo as dores, falhas e pecado; 
NEle esperando, nEle só firmado; 
DEle escutando que sou filho amado!!! 
Andando em meu viver...  Perto de Deus.  

CALENDÁRIO CPV/2002 –  MEMÓRIA 
19.02.2000 – Acampamento num sítio em P.Nova para 
discussão de uma nova Igreja na região, ou III IP de Viçosa.  
18.06.2000 – Inauguração do Salão, com cultos aos domingos 
18 horas e Oração todos os dias durante a semana, dirigidas 
pelos grupos de amizades.  
10.02.2001 – Organização em Congregação da IPV e mais tarde 
a escritura da troca dos 2 lotes pelo terreno da Violeira.  
02.09.2001 – Início da Escola Dominical com 4 classes de 
crianças (20 alunos) e 3 classes de adultos (35 alunos). 
 

“A vida humana é um constante querer, e deveria ser um 
constante orar.” 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  27 –  15  de setembro de 2002 

 



CONHECENDO UNS AOS OUTROS... Totalmente 
entrosados e participando do serviço, da Comunhão e da 
Adoração da igreja e testemunhando de Jesus Cristo pelo 
evangelismo pessoal ou em grupo. Foi isto que vivenciamos no 
ajuntamento dos Núcleos, segunda-feira, 09, na casa de 
Heloísa&Wilson, com a presença de 32 adultos e 20 crianças!!!   
VOCÊ QUER SER UM NOVO LÍDER DE NÚCLEO? 
 Responda:       - Você tem auxiliado o líder do seu núcleo?  
- Você aprendeu a viver numa "Comunidade Cristã de 

Base" e a edificar os outros?  
- Você esteve discipulando uma outra pessoa?  
- Você conheceu a alegria de ver atendidas as suas orações 

pelos perdidos?  
- Você está sempre interessado e disponível para trabalhar 

no Reino de Deus?  
Se você respondeu SIM a todas as perguntas acima leia o 
livro "Ponha Ordem no seu Mundo Interior", comece 
treinamentos especiais com outras pessoas e, surpreenda-se, 
pois a sua vida será como a de um servo. 

SÁBADO TEM... encontro dos jovens, a partir de 13 anos, 
com a Néia e a Enedina. O local vocês já sabem: res. família 
Sacramento. Horário???!!! 15h55min. Você não pode perder!! 
Edna&Edgard... Jussara&Wiliam... vocês são muito 
preciosos para a CPV e para cada um de nós. Sentimos falta da 
presença amiga e calorosa... desses irmãos tão queridos!!! 
NO DOMINGO, dia 08.09... os dízimos que foram trazidos 
para sustento da CPV  somaram  R$ 1.270,00. 

53ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO – 08.09 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 56 29 03 32 48 
Crianças/Pré-Adolesc. 42 18 03 21 31 
Total 98 47 06 53 79 

MINHA ORAÇÃO... 11.09.2002 

Pai amado obrigada porque há 56 anos Tu me destes vida  
através dos meus pais, que me ensinaram que a minha vida 
deveria ser pautada na Tua Vida. Obrigada por eu ter a ousadia 
de  me sentir, às vezes,  como Tua única filha... tendo em vista 
o Teu cuidado especial, renovado e ampliado... a cada dia para 
comigo. Obrigada pelo Júlio e pela Flávia Márcia, meus filhos 
queridos e amados... que são os maiores tesouros que eu 
possuo. Obrigada por todos os meus familiares... que 
caminham comigo!!! Obrigada porque há um ano Tu me 
trouxestes para a CPV, onde nesse ajuntamento eu pude 
encontrar uma nova  família. Obrigada porque esse aconchego 
incentivou-me a firmar um compromisso  em direção a Ti. 
Obrigada porque esse veículo de comunicação que o irmão está 
lendo, compartilhando comigo dessa oração,  foi o Teu 
despertar em minha vida para que eu pudesse contribuir com a 
CPV... para honra e glória do teu nome!!!  Finalmente, 
obrigada Pai, por eu ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer!!! 
(Angélica) 
“A mais doce lição que aprendi na escola de Deus foi deixar 
o Senhor escolher por mim.” 
Os Dez Mandamentos das Relações Humanas 

1. Fale com as pessoas; 
2. Sorria para as pessoas; 
3. Chame as pessoas pelo nome; 
4. Seja amistoso e útil; 
5. Seja cordial; 
6. Mostre interesse genuíno pelas pessoas; 
7. Use elogios generosamente; 
8. Seja atencioso para com os sentimentos dos outros; 
9. Leve em consideração as opiniões de outros; 
10.  Esteja alerta para servir os outros. 
(Pequeno Manual de Relacionamentos Pessoais)  



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 22 – Lígia e Neuza (3891-8568) e 3891-8741 
Segunda/23 – Dilcimar (3891-2563)  
Terça/24 – Ana Lúcia (3891-9393); 
Quarta/25 – Galvin (3891-2563); 
Quinta/26 – José Dário  (3892-5612); 
Sexta/27 –  Beatriz (3891-6727) 
Sábado/28 –  Lúcia (3891-8823) 
VOCÊ SABE quem irá compartilhar conosco... hoje?! 
ED – Edna/Jussara/Elsie 
Culto: Liturgia – Edgard;  Mensagem - Pastor Ângelo (Ceia); 
Culto Infantil – Resp.: Beatriz/Enedina; Aux.: A.Colpani/A.Sacramento 

�  PARABÉNS ANIVERSARIANTES... 
23 – Ubiracy (3892-3752);   24 – Luiz Antônio Castro (3892-9786), 
Fabiana Souza Lima (3892-6587) e Ângela M. Duarte (3892-6808). 
NÚCLEOS DA SEMANA 
Nº I – Ana Lídia;      Nº II – Ângela;     Nº III – Márcia&Tekinho;                
NTL  (PROTÓTIPO) – Beatriz&Almir 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
27.09 – Homens de Palavra;  28/30 – Acampamento/IPV-BH;  
06.10 – Pr. Francisco Leonardo/ED;  13 – Festa das crianças. 
 
CAFEZINHO - Hoje, 22 – Juçara/Reinaldo;  29 – Angélica 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Visitante querido! Você é bem-vindo ao nosso meio! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

MEDITANDO... (Momento antes do culto - 17h45) 

João 13.3-5 Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas 
debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando 
para Deus; assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou 
uma toalha em volta da cintura.  Depois disso, derramou  água 
numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, 
enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. 

CALENDÁRIO CPV/2002 – FUTURO LOCAL 
A CPV pretende estabelecer numa área grande (no terreno 
próprio da Violeira), mas com construção simples, bonita, 
capaz de acomodar centenas de pessoas, salas para oração,  
encontros, reuniões, treinamentos, outros serviços e áreas de 
recreação, a fim de atender todas as necessidades, emocionais, 
físicas e sociais das pessoas. A propósito do item acima, que 
consta do nosso Calendário, é bom saber que agora temos uma 
entrada no terreno, pela rua principal. A Assembléia do Clube 
Campestre aprovou a permuta. Teremos  30 metros pela frente 
e, em contrapartida, cederemos  uma área dos fundos para o 
clube.  

 “Nada está além do alcance da oração, exceto o que está 
além da vontade de Deus.” 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  28 –  22  de setembro de 2002 

 



CALENDÁRIO ... Foi feito para ser bem usado. Consulte 
sempre endereços e atividades. Estamos conseguindo cumprir 
todo o programa feito na Assembléia Geral. 
ORAÇÃO&JEJUM ... Ligue para o responsável do dia e peça oração. O Jejum 
possibilita a disciplina do seu equilíbrio emocional e do domínio próprio. Quem 
esta jejuando, pode interceder por você e sua família.  
O QUE FAZER COM O SEU AMIGO? ... Primeiro orar 
por ele e deixar o Espírito Santo agir. Depois relacionar (visita, 

telefonema, churrasco) e falar de Jesus pra ele. Introduzi-lo no seu 
Núcleo e... mais tarde, apresentá-lo no culto.  
NA ESCOLA DOMINICAL do dia 06.10, teremos o privilégio de ouvir uma 
das maiores autoridades do mundo, sobre predestinação, eleição, sacerdócio real, 
reforma e outros assuntos correlacionados. Favor divulgar. Leia o livro  O 
Peregrino. Vamos receber o autor Pr. Francisco Leonardo. 

COMO ANDA O SEU ORCAMENTO FAMILIAR?  
Vamos orar por isto? Você precisa de ajuda? Você usa um bom 
sistema de controle? Você faz compras de supermercado com 
boa economia? Vamos discutir o assunto e trabalhar a 
Economia Doméstica nas famílias da CPV? Homens e 
Mulheres se encontram nesta semana. Aguarde!!!  
HOMENS ... Nesta sexta/27, res. Almir Colpani, 21 horas. 
Relacionamento com Deus, gera relacionamentos saudáveis 
uns com os outros e qualidade de vida pessoal riquíssima. 
Experimente prestar contas, confessar e ser totalmente 
transparente e honesto na família CPV, sem desconfianças.  
 54ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO – 15.09 

Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 56 26 09 35 49 
Crianças/Pré-Adolesc. 42 18 02 20 21 
Total 98 44 11 55 70 

MISSÕES ... Está no nosso meio quem deixou a família, 
conforto e igreja para servir a Jesus num país em guerra. 
Angola foi campo do Miro por 4 anos. Converse com ele sobre 
esta experiência e sinta a mão de Deus na sua vida. Entusiasme 

e se disponha também a ir para um país em guerra hoje.  
Quem sabe... Israel?! Ainda que apenas orando! 
 DIAS CHAVES - PROGRAME SUA VIDA  
1º domingo = Missões e ofertas; 2º domingo = Dízimos.  4º domingo = Ceia; 
Penúltima sexta = Oração no terreno. 

A CPV ESTÁ EM FESTA, pois os nossos queridos 
irmãos Cláudio/Soninha/Mateus chegaram em Viçosa 
na sexta-feira. 

DE LEEDS, na Inglaterra... “É impressionante ver como 
Deus não faz parte da vida desse povo! Algumas igrejas são 

fechadas e vendidas para mesquitas e negócios. Ontem estivemos 
em um culto muito formal e clássico na igreja batista britânica. 
Participamos da Ceia, ajudamos a recolher o cálice, escutamos 
uma pregação  em Mc 10 . Diga ao Cácio que só não  preguei 
porque o pastor não me chamou . Temos nos lembrado dos 
horários, tanto das nossas reuniões, quanto dos cultos da CPV. 
Hoje estaremos participando de um estudo bíblico em casas 
justamente no bairro do nosso hotel. É óbvio, que falaremos 
da nossa experiência de estudos bíblicos na CPV e Ipê. Por 
favor dê lembranças a todos  nossos irmãos e peça que orem 
por nós.” (Elíbia&Tinôco)  

 
CESTAS ... Alimentos não perecíveis para a nossa cesta agora 
terá bom controle dos nossos jovens. Dentro de pouco tempo 
teremos um núcleo de jovens para ganhar jovens para Jesus. 
Jovens lendo bons livros e discutindo suas leituras. Jovens 
relacionando com Deus e uns com os outros. Jovens se 
preparando para uma Vida integral com Jesus, sob orientação 
de Enedina& Néia. E... atenção!!! Doe a sua roupa em desuso 
para a CPV. A Néia tem um destino útil para ela.  
 

 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 29 – Rogéria 
Segunda/30 – Wilson e Edgard (3892-2143) e (3891-8557)  
Terça/01 – Kléos e Pedro Sacramento (3891-8823) e (3891-7640) 
Quarta/02 – Elíbia (3891-8448); 
Quinta/03 – Carminha (3892-5735); 
Sexta/04 –  Enedina (3891-7640); 
Sábado/05 –  Eliane (3891-8799). 
OUVINDO OS NOSSOS IRMÃOS... 
ED – Edna, Elsie e Jussara. 
Culto: Liturgia – Edna;  Mensagem – Rose (Aracaju) 
Culto Infantil – Resp.: Elsie e Edgard – Aux.:  Solange e Baêta 

�  FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
30 – Iraci Puschmann (3891-8280);   Pr. Jony Almeida (3891-5511).   
NÚCLEOS DA SEMANA 
Amanhã, 30, Dia da Cidade, os núcleos não se reunirão... apenas o NTL 
(PROTÓTIPO) se reunirá na quarta/02,  na casa de Elis&Cácio. 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO/OUTUBRO... 
12 – Piquenique sítio irmã da Beatriz;     13 – Festa das crianças;  
18 – Luar de Oração; 19 – Reunião Mulheres e Culto 19º aniversário CEM; 
25 – Homens de Palavra;  26 – Mini-encontro de casais. 
CAFEZINHO - Hoje, 22 – Lígia&Jorge;     06.10 – Cida&Duílio 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Nós te acolhemos com carinho... querido visitante! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 

MEDITANDO... Igreja: mais do que uma organização...  
organismo vivo, cuja energia vital vem do próprio Jesus. 
Relacionamento: prestar contas um ao outro... confissão de 
pecados de uns p/os outros... Vida c/ o próprio Jesus da igreja.  

CALENDÁRIO CPV/2002 
MÉTODO PARA CUMPRIR A MISSÃO 

“Para evangelizar efetivamente é preciso de preparo. O 
melhor preparo é a oração, o estudo da Palavra de Deus e 
deixar que o Espírito Santo encha os nossos corações com 
amor pelos perdidos. Isso nos leva a procurar amizades 
sinceras, mantendo firmes a nossa herança, na paz do Senhor (I 
Pe 3.15). Há muitos métodos bons, mas o melhor método é o 
amor”. (Confissão de um Peregrino, pág. 72). 
NOVA FASE ... Domingo, 20.10, iniciaremos uma nova fase 
na CPV: Classe na ED para formação de líderes de núcleos. 
Estréia dos novos materiais para as crianças, com aplicação na 
ED, nos Núcleos e em casa.  
FESTA DAS CRIANÇAS  ... Domingo, 13,  entretenimento  
para as nossas crianças!!!  Será uma manhã divertida, no clube, 
numa interação das famílias. Convide amigos para esta festa!!! 
  

 “A oração move a mão que move o mundo.” 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  29  –  29  de setembro de 2002 

 



VOLTA DA FAMÍLIA... SUAS EXPERIÊNCIAS... 
Vamos receber e ouvir Cláudio/Soninha/Mateus, de volta dos 
EUA, após conclusão do Pós-Doutorado. Este encontro será  
sábado, 12, no sítio da irmã da Beatriz.  Fique atento!!! 
 LI E GOSTEI ... Osmar Ribeiro, Presbítero, leu e gostou de 
Confissões de um Peregrino do Pr. Francisco Leonardo. 
Segundo ele o assunto é  polêmico, mas tratado com uma 
notável leveza e inspiração. Leitura agradável, de fácil 
entendimento mesmo para aqueles que se posicionam contra 
os argumentos do autor, embora todos bíblicos.  
MISSÕES ... Próximo domingo, 6, primeiro do mês de 
outubro, traremos com prazer e alegria nossas ofertas para 
missões. No domingo seguinte, dia 13, vamos entregar nossos 
dízimos e ofertas para sustento da CPV 

 TESE DE MESTRADO ... No CEM, mais uma tese sendo 
defendida, por Celso Alves. Será no dia 5 de outubro, às 
14h30min, sobre Jonas, o profeta do povo único. 
QUALIDADE TOTAL - QT ... Na empresa é comum, mas 
na CPV é prioridade sobre a quantidade. Qualidade é Estilo de 
Vida em absoluto compromisso com Jesus. É vida integral fora 
das quatro paredes durante a semana, falando de 
Jesus. Relacionando e edificando no seu Núcleo.  
ASSINE A REVISTA ULTIMATO... Com 45.000 
exemplares bimestrais... editada em Viçosa desde 1968, 
aproveite a promoção da assinatura de...R$ 41,00 por apenas 
R$ 33,00. Receba pelo correio e ganhe um CD de um ex-aluno 
do CEM. Fale com Edgard...o seu agente na CPV.  

55ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO – 22.09 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 56 33 10 43 66 
Crianças/Pré-Adolesc. 42 25 03 28 23 
Total 98 58 13 71 89 

FORMATURA ... Neste final de semana Almir Sacramento 
graduou-se em Pedagogia pela UFV. Parabéns e... muito 
sucesso ao nosso querido irmão! 
REUNIÃO EM CASA ... Uma reunião em casa, que 
chamamos de núcleo, dura 90 minutos e deve acontecer em 4 
partes importantes. 1- Encontro = Momento da pessoa para a 
pessoa: preparo, aquecimento, quebra-gelo... aproximadamente 
20 min.  2 - Exaltação =  Momento das pessoas para Deus:  
oração, cânticos, compartilhar... aproximadamente 20 min. 3 - 
Edificação = Momento de Deus para as pessoas:  estudo, um 
edificando o outro com a sua experiência... aproximadamente 
40 min.  4 - Evangelização = Momento de Deus, através da 
pessoa para o amigo: orar pelo seu oikos... aproximad/10’    
AMERICANOS ... Amigos do James&Elsie, da igreja de 
Northbrook Church, nos visitam hoje. Vieram para um 
trabalho intenso (Rebusca) 29.09 a 08.10. Oportunidade para 
você treinar seu inglês, fazendo com eles mutirão nos projetos 
da Rebusca/Posses. Contactos: Elsie/Eunice/Edna.   
ALGUNS IRMÃOS estão, no acampamento da IPV/BH.  

O QUE É CATÓLICO? Universal? Protestantismo? 
Evangélico? Predestinação? Eleição? Sacerdócio real? Estas e 
outras perguntas você poderá fazer no dia 06.10, na ED da 
CPV,  a uma das maiores autoridades vivas no mundo, Pastor 
Francisco Leonardo, autor de Confissões de um Peregrino. 
 CONVITE ...Você é nosso convidado para participar do 
encontro com Eliézer Camargo e sua esposa Sara Evelyn, dia 
05.10,  19h30, na IPV. Ambos são ex-alunos do CEM, hoje 
missionários MPC/Moçambique. Naquela semana o CEM terá 
vários missionários em restauração e reciclagem. Oportunidade 
rica para contactos. Aproveite!!!   
 



RMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 06 – Sarah  - 3891-8557 
Segunda/07 – Angélica – 2891-2311 
Terça/08 – Almir Sacramento – 3891-7640 
Quarta/09 – Almir Colpani – 3891-6727 
Quinta/10 – Cácio – 3892-7962 
Sexta/11 –  Tinôco – 3891-8448 
Sábado/12 –  Jussara – 3891-4250 
HOJE a aula da ED é com o Pr. Francisco Leonardo; o 
pregador do culto da noite será o Wladimir (obreiro/IPV em 
Ervália); a liturgia está sob a responsabilidade do Cácio e o 
culto infantil será com Jussara/Eunice... Galvin/Dilcimar. 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
08 – Neuza – 3891-8741; 11 – Sílvio – 3891-8799 
NÚCLEOS DA SEMANA 
I – Beatriz/Almir; II – Marilene/George; III – Heloísa/Wilson 
IV – Elíbia/Tinoco -  NTL (PROTÓTIPO) – Jussara/Wiliam 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO/OUTUBRO... 
12 – Piquenique sítio irmã da Beatriz;  13 – Festa das crianças;  
18 – Luar de Oração; 19 – Mulheres e Culto 19º aniv. CEM; 25 – Homens; 26 
– Mini-encontro de casais; 28 – Defesa de Tese do Cácio no CEM 
CAFEZINHO - Hoje, 06 – Cida&Duílio; 13 – Jussara/Wiliam 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Oração e Núcleo Treinamento Líderes – 19h45min 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Que alegria receber você, querido visitante! Volte sempre! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

MEDITANDO  antes do culto, 17h45... "Oh! que me 
abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão 
e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição."  1 
Cr 4.9,10 

CALENDÁRIO CPV/2002-ÊNFASE DO SEMESTRE 
Treinar líderes ou facilitadores, fortalecendo o 

funcionamento dos núcleos, nas segundas feiras, às 19h45, com 
o objetivo de edificação, evangelismo e discipulado, através da 
amizade e do relacionamento, com o alvo de novos 
participantes, formando novos líderes.  
AS TRÊS VIAS DA EVANGELIZACAO ... Simonton, 
primeiro missionário(1859), ensinava que o evangelismo 
pessoal é de suma importância. Cada crente deve comunicar o 
evangelho a outra pessoa. A matéria de capa do último 
Ultimato informa que para uma evangelização apaixonada é 
preciso: 1 - Orar pelos descrentes por causa do estado de 
morte em que se encontram. 2 - Viver o que se prega, ser 
exemplo sem hipocrisia. 3 - Ir e anunciar. Não basta orar e ser 
exemplo. Na CPV os pais devem adotar seus filhos como 
discípulos.   
 

“Não encare o dia sem antes encarar a Deus.”  

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  30  –  06 de outubro de 2002 

 



UMA NOVA FASE NA CPV  para formação de líderes de 
núcleos estará se iniciando na ED do dia 20.10, quando teremos 
também oportunidade de estrear os novos materiais para as 
crianças, com aplicação na ED... nos núcleos e em casa. 
FESTA DA PIPOCA ... Próximo domingo, 13, na ED, 9h30, 
no clube ao lado, grande festa para as crianças.  
Pais&avós&filhos, juntos, valorizando a criança da CPV.  
MISSÕES ... Hoje, primeiro domingo do mês, traremos com 
prazer e alegria nossas ofertas p/ missões. No próximo, 13, 
vamos entregar  dízimos e ofertas p/sustento da CPV. 
TRÊS LEMBRETES PARA VOTAR BEM... Hoje é Dia 
Nacional das Eleições. O horário de você votar é até às 
17horas, mas não seja retardatário.  1 - Seu voto é importante 
para o Brasil. Conheça bem o candidato. Procure ser fiel. 
Pense no que você fará  e depois acompanhe o seu eleito. A 
alternância no legislativo/executivo é importante; 2 -  Veja  
como votar. Você vai votar em 6 candidatos, usando o teclado 
da urna para digitar o NÚMERO de cada um. Após o último 
voto a urna vai emitir um sinal maior e mais intenso com a 
palavra FIM. Vote com calma e tranqüilidade; 3 -  Leve uma 
cola para facilitar a votação. A seqüência é: 
Federal, Estadual, Senador 1, Senador 2, Governador e Presidente.   
ASSINE A REVISTA ULTIMATO... aproveite a promoção da assinatura 
de...R$ 41,00 por apenas R$ 33,00. Editada em Viçosa desde 1968... com 45.000 
exemplares bimestrais, é uma revista que se destina à evangelização e edificação. 
Receba pelo correio e ganhe um CD de um ex-aluno do CEM. Fale com 
Edgard...o seu agente na CPV.  

 

56ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO – 29.09 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 56 15 14 29 45 
Crianças/Pré-Adolesc. 42 16 01 17 20 
Total 98 31 15 46 65 

PASTOR FRANCISCO LEONARDO e a ESPOSA 
DONA MARGARIDA... É um grande privilégio estarmos 
com esse casal tão querido, hoje, na CPV. Holandês, Doutor 
em História, Missionário... inicialmente no sul do Brasil, 
Paraná, mais tarde  Reitor do Seminário Presbiteriano de 
Recife-PE, Diretor e Professor no CEM, o Pr. Leonardo 
escreveu o livro financiado pelo Governo de Pernambuco - 
Igreja e Estado no Brasil Holandês, 1630-1654 -,   como 
também Confissões de um Peregrino, pela Editora Ultimato. 
Agradecemos muito pelo apoio e incentivo na formação da 
CPV. 
AMERICANOS ...    Recebemos domingo passado na ED, o 
grupo da igreja do James&Elsie nos EUA. Ficarão em Viçosa 
até terça-feira, dia 8. Trabalharam em mutirão na horta da 
Rebusca/Posses. Desfilaram com as crianças no Dia da Cidade 
e conheceram as igrejas de Viçosa. Que eles continuem 
empolgados, ajudando no desenvolvimento da Rebusca...  é o 
que desejamos. 
PIQUENIQUE... Próximo sábado, 12, a partir das 10 h 
estaremos no sítio da irmã da Beatriz, recebendo a família 
Cláudio/Soninha/Mateus. Vamos aproveitar bem esta 
oportunidade de descanso, relacionamento e brincadeiras.  
APRENDA E ACOSTUME ANOTAR O SERMÃO ... (Este espaço 
servirá p/ seu treinamento. Utilize-o bem começando hoje à 
noite). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________  



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 13 – Ednéia – 3891-2231 
Segunda/14 – Edna e Duílio – 3891-8557 e 3891-3204 
Terça/15 – Lydia  – 3892-3752 
Quarta/16 – Ubiracy e Márcia – 3892-3752 e 3891-8581 
Quinta/17 – Baeta  – 3891-2316 
Sexta/18 –  Wiliam – 3891-4250 
Sábado/19 –  Camila – 3891-8568 
HOJE... ED especial das crianças. O pregador da noite é o 
Cácio e a liturgia está sob a responsabilidade da Elisângela. 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
17 – Cristiane Sant’Anna-3892-5223; 18 – Edna-3891-8557 
NÚCLEOS DA SEMANA 
I – Solange&Baêta;     II – Lígia&Jorge;     III – Laurinha&Cristiano 
IV (5ª feira) – Elíbia&Tinôco – PROTÓTIPO (4ª feira) – Elsie&James 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
18 – Luar de Oração; 19 – Mulheres e Culto 19º aniv. CEM; 25 – Homens; 28 
– Defesa de Tese do Cácio no CEM;  02.11 – Mini encontro de casais. 
CAFEZINHO - Hoje, 13 – Jussara&Wiliam;    20 – Edna&Edgard 
ATENÇÃO para a escala do cafezinho afixada no mural!!! 
Certifique-se do domingo reservado para a sua família. Pode 
ser que o seu dia esteja próximo!!! 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Volte sempre querido visitante! É um prazer tê-lo conosco! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

MEDITANDO  antes do culto, 17h45...  “Permita que sua confiança seja 
fortalecida por meio da comunhão com Deus, da oração e da leitura da 
Bíblia. Confesse ao Senhor a pequenez de sua confiança e suplique uma 
confiança mais ousada.” (Ultimato  273). 

CALENDÁRIO CPV/2002 OBJETIVO E VISÃO/CPV 
A Congregação – CPV, quer destacar a missão da igreja como 
responsabilidade de cada membro. A CPV quer envolver cada um 
de seus membros no exercício do sacerdócio real, entendendo que 
Jesus, vicariamente, nos garante livre acesso a Deus. Ela encoraja a 
devoção pessoal diária em cada membro. A CPV quer formar 
uma rede de núcleos de relacionamentos de casa em casa, com 
líderes maduros e treinados, sabendo que o objetivo do líder não é 
conquistar seguidor, mas formar novos líderes.A CPV pretende 
capacitar cada membro a ter uma vida envolvida com missões e 
discipulado pessoal. Enviar  missionários para vários lugares, e 
pequenos grupos ou famílias da Comunidade em projetos de 
curta duração. 
CULTO ANIVERSÁRIO DO CEM (19 ANOS) na IPV,  
sábado/19.10, às 19h30. Aproveitemos essa oportunidade para  
nos relacionarmos com outros irmãos queridos. 

 

“Nós amamos porque Ele nos amou primeiro” 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  31 –  13 de outubro de 2002 

 



NOVA FASE DA CPV...  No próximo domingo vamos 
retornar à ED normal continuando as lições da revista. As 
crianças vão estrear novo material que envolve a abertura, os 
núcleos e os pais em casa. Começaremos uma classe temporária 
para formação de novos Líderes e Auxiliares de NÚCLEOS. 
 RECOLHEMOS, domingo/06, R$61,00 ofertas Missões. 
Último mês de ajuda na elaboração  tese do Cácio no CEM. 
DÍZIMOS e OFERTAS ... O cuidado de Deus com a nossa 
vida, a salvação  em Jesus, as bênçãos sobre os filhos, o amor, 
 devem nos motivar à gratidão, demonstrando na prática este 
sentimento profundo e pessoal, 
com entrega voluntária e alegre dos dízimos, como base ou 
início de todas as oferendas ao Senhor. Entregue com 
convicção pessoal, alegria e reconsagração de vida diante do 
Senhor, no culto de hoje à noite. Experimente as Bênçãos. 
DEFESA DE TESE DO CÁCIO/CEM... Acontecerá no  
próximo dia 28 e toda a CPV está convidada. Oremos 
agradecidos pela vida do Cácio pedindo a unção do Espírito 
em seu coração no momento da defesa. Deus o abençoe e faça 
de sua vida no campo missionário uma grande fonte de 
inspiração e Graça. 

PROMOÇÃO DE ASSINATURA da Revista Ultimato. De 
R$41,00 por R$33,00. Você pode acrescentar mais um ano na 
sua assinatura que está vencendo aproveitando a promoção! 
Receba pelo correio e ganhe um CD de um ex-aluno/CEM. 
Imperdível! Fale c/ Edgard, seu agente na CPV. 
Atualize sua agenda... Tel. Cláudio&Soninha: 3892-6641. 

57ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO – 06.09 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 56 46 30 76 47 
Crianças/Pré-Adolesc. 42 25 02 27 21 
Total 98 71 32 103 68 
 

LIVROS ... 1. Cristianismo e Política;  2. Maria, um modelo 
bíblico de espiritualidade;  3. Saúde emocional e vida cristã; 4. 
Mitos e neuroses - desarmonia da vida moderna... são novos 
livros lançados pela Editora Ultimato, disponíveis em nossa 
Biblioteca para empréstimos. Confira!!! CRESCIMENTO DA 
IGREJA ... Não vamos falar de Jesus valorizando mais os 
benefícios do que as obrigações do evangelho, o que Jesus nem 
os apóstolos nunca fizeram. O cristão sem Cristo, o cristão 
sem doutrina, o cristão sem Bíblia, o cristão sem oração, o 
cristão sem vida, não fazem a menor falta para a igreja. 
(Ultimato 278). A PESSOA MAIS IMPORTANTE DO 
MUNDO... livro que pode ser oferecido ao seu oikos para 
iniciar uma conversa sobre Jesus. Compre com o líder do seu 
Núcleo por R$ 10,00. Este valor vai retornar ao caixa da CPV 
que comprou 20 exemplares para este fim. ENSAIO E 
REUNIÕES DA MÚSICA... foram marcados para as sextas-
feiras, das 18 às 22horas, na residência Juçara&Reinaldo, rua 
José Euclides Santana, 276 (Santa Clara). Os interessados 
compareçam, mas, não se esqueçam da vigília de oração na 
penúltima sexta e da reunião dos homens na última sexta de 
cada mês!!! AVISOS P/O BOLETIM Pedimos aos irmãos que 
queiram colocar avisos no Boletim que o façam até às terças-
feiras. O espaço abaixo é para você fazer anotações sobre o sermão da noite 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________   

 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 20 – Elisângela e Cida – 3892-7962 e 9644-5989 
Segunda/21 – Edson e Tekinho – 3891-4250 e 3891-8581 
Terça/22 – Lígia e Neuza – 3891-8568 e 3891-8741 
Quarta/23 – Dilcimar – 3891-2563 
Quinta/24 – Ana Lúcia – 3891-9393 
Sexta/25 –  Galvin – 3891-2563 
Sábado/26 –  José Dário 
HOJE... ED:  Classe de adultos – Elíbia/Tinoco  
Classe Liderança dos Núcleos – Cácio/Edgard   
CULTO:  Liturgia – Edgard;  Pregador – Cácio 
Culto Infantil: Beatriz/Enedina; Solange/Baêta 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
HOJE – Cida Garcino-9644-5989; Marilene Kling-3891-2011 
22 – Natanael-3892-6662; 23 – James-3892-2739; 24 – Carla-3892-6132 
NÚCLEOS DA SEMANA 
I – Elisângela&Cácio;    II – Lúcia&Kléos;  
III – Laurinha&Cristiano;      IV -  Condomínio Parque do Ipê  
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
25 – Homens de Palavra;   
28 – Defesa de Tese do Cácio no CEM 
CAFEZINHO - Hoje,  20 – Edna&Edgard;  27 – Eunice&Renata 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
 

Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Querido visitante, a sua presença nos alegra. Volte sempre! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

MEDITANDO  antes do culto, 17h45...  Por que eu devo falar 
de Jesus e testemunhar? Alguns pensam que "Todos vamos 
para o Céu. Apenas trilhamos caminhos diferentes". Sendo 
assim, Jesus Cristo morreu na cruz em vão. - Por que posso 
dizer isto? Porque Jesus Cristo disse, "Eu sou o Caminho, a 
Verdade, e a Vida, ninguém vem ao Pai senão por mim". Falar 
de Jesus e evangelizar é minha responsabilidade. Eu 
amo porque Ele me amou primeiro. I Jo 4.19.   
CALENDÁRIO CPV/2002 – ENVOLVIMENTO 
O trabalho está sendo desenvolvido em cinco princípios  
básicos conforme Atos 2.42-47, criando  oportunidades para 
iniciativas com envolvimentos voluntários nos diversos 
ministérios, a partir de uma devoção particular e diária dos 
envolvidos: 1 - Ensino    (Escola Dominical e Discipulado 
pessoal). 2 – Comunhão    (Núcleos nas casas e outros 
encontros). 3 – Ação Social    (Cestas-alimentos, Rebusca e 
assistência). 4 – Adoração    (Cultos, Dízimos, Ofertas, Vida 
prática). 5 – Evangelização  (Oração, Discipulado, Núcleos, 
Missões). 
 
“A humildade é o principal auxílio à oração.” 
 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  32 –  20 de  outubro de 2002 

 



DÍZIMOS... Domingo passado arrecadamos o valor total de 
R$ 2.139,00 para sustento da CPV. Quem ainda não conseguiu 
entregar, pode participar deste privilégio, colocando a qualquer 
momento no gazofiláceo.  
 POR QUE DIZIMO? A ausência do Dízimo pode 
representar um sintoma de doen.ca espiritual. Quando feito 
espontaneamente, liberalmente e generosamente, é didático, 
educativo, curativo, servindo como base mínima para outras 
ofertas. Deve ser dado como expressão de fé  e gratidão, 
Naquele que nos amou primeiro. Quem é fiel no pouco, 
também é fiel no muito. Não é Deus que precisa do nosso 
Dizimo; somos nós que temos a necessidade de expressar a 
nossa gratidão a quem nos ama sem impor condições. Se não 
for sincero e gratuito, não é Dízimo: é tentativa de suborno. 
Quem ama contribui! É uma maravilha, entre outras, a 
experiência de dar a Deus o que a Ele pertence. É um caminho 
privilegiado que está sob os olhares de Deus, para o coração do 
homem.  
DIA DA CRIANCA na FESTA DA PIPOCA ... Tivemos mais de 100 
crianças no clube, fazendo várias atividades, assistindo teatros  e ouvindo 
histórias. Os pais foram 10!!! Tudo funcionou muito bem. De Airões, o Adão 
trouxe 185 crianças para conhecer o Recanto das Cigarras na UFV.  
ELÍBIA&TINÔCO convidam para um cafezinho no novo 
endereço. Anotem: Rua Vereador José Valentino da Cruz, nº 
54 – Bloco D – apartamento 801 – Edifício Anita Chequer – 
Ladeira dos Operários. 

58ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO –  13.10 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 56 39 21 60 62 
Crianças/Pré-Adolesc. 42 32 70 102 27 
Total 98 71 91 162 89 
 

ESCOLA DOMINICAL ... Hoje estamos recomeçando a 
lição da revista da classe de adultos, com Elíbia e Tinôco. Uma 
série de 8 aulas serão dadas para os líderes de núcleos, com 
Cácio e Edgard. As crianças iniciam com novo material que 
envolve os pais em casa. Fique atento. Pretendemos formar 
cursos quadrimestrais na ED, num currículo de 2 anos para 
adultos.  

PROMOÇÃO DE ASSINATURA da Revista Ultimato. De 
R$41,00 por R$33,00. Você pode acrescentar mais um ano na 
sua assinatura que está vencendo aproveitando a promoção! 
Receba pelo correio e ganhe um CD de um ex-aluno/CEM. 
Ainda há tempo de você aproveitar essa imperdível 
promoção!!! Não perca!!! Fale c/ Edgard, seu agente na CPV.  
 

TEOLOGIA BÍBLICA DE MISSÃO... Essa é a próxima 
disciplina oferecida pela EMT do CEM para estudantes da 
UFV. As aulas iniciam-se amanhã, segunda-feira, no PVA 382, 
às 19h30. Interessados devem falar hoje ainda com Pedro 
Paulo, ou ligar para a secretaria do CEM, 3891-3030. 
  

MINAS INDÍGENA ... Esse é o título da dissertação de 
mestrado que o aluno Cácio Evangelista da Silva defenderá na 
Escola de Missões do CEM, no dia 28 de outubro às 19h00 na 
Sala Ásia do Pavilhão de Aulas. A banca é composta dos 
professores Lúcio, Tonica e pelo missionário Ronaldo Lidório 
(orientador). Toda a igreja está convidada. 
 

O espaço abaixo é para você fazer anotações sobre o sermão da noite ... 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________  



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje, 27 – Beatriz – 3891-6727 
Segunda/28 – Lúcia – 3891-8823; 
Terça/29 – Rogéria 
Quarta/30 – Wilson e Edgard – 3892-2143 e 3891-8557 
Quinta/31 – Edgard – 3891-8557 
Sexta/01 –  Kléos e Pedro Sacramento – 3891-8823 e 3891-7640 
Sábado/02 –  Elíbia – 3891-8448 
HOJE... ED:  Classe de adultos – Elíbia/Tinoco  
Classe Liderança dos Núcleos – Edgard   
CULTO:  Liturgia – Allan;  Pregador – Jony (Ceia) 
Culto Infantil: Elsie/Edgard; Ricardo/Eva 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
28 – Ricardo Edson Oliveira;  30 – Kléos – 3891-8823 
NÚCLEOS... Amanhã, 28, Defesa de Tese do Cácio. Na 
próxima segunda, 04.11, ajuntamento residência 
Terezinha/Osmar.  Encontro marcado da CPV nos dois 
compromissos. A gente se encontra lá!!!!! 
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
16 – Mulheres;  17 – Brincadeira entre Classes ED; 22 – Luar de oração; 
23 – Formatura do CEM;  29 – Homens;  30 – Piquenique dos Núcleos 
CAFEZINHO - Hoje,  27 – Eunice&Renata; 03 – Elisângela&Cácio 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Estagiários do CEM) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Nós te acolhemos com carinho, querido visitante! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

MEDITANDO  antes do culto, 17h45...  “Aonde o dedo de Deus aponta, 
nessa direção a Sua mão abre o caminho.”  Não diga no seu coração o que 
você quer ou não quer, mas espere em Deus até que Ele lhe revele Seu 
caminho. Enquanto esse caminho estiver oculto, está claro que não há 
necessidade de agir, e Ele Se responsabilizará por todas as conseqüências 
de conserva-lo onde você está.  

CALENDÁRIO CPV/2002ASSISTÊNCIA DIACONAL NA CPV 
Alimentos não perecíveis podem ser colocados pelas 

famílias na Cesta para distribuição.  Quem interessar pode 
participar do apadrinhamento de crianças carentes (R$ 
30,00/mês) com  débito em conta direto na Rebusca.  O 
trabalho diaconal tem muitos aspectos como o da recepção, 
introdução, ordem das reuniões e procedimentos curativos ou 
preventivos, individuais ou coletivos, “com o dever de 
discernir: a) os que são pobres por causa da preguiça. Estes 
precisam de admoestação (Pv 6.6; 2Ts 3.10); b) os que são 
pobres por causa de acidente, doença, calamidade, etc. Estes 
precisam da nossa assistência; c) os que são pobres porque são 
explorados por patrões ou governos. Estes precisam da nossa 
defesa; d) finalmente, os que são pobres por vontade própria, 
para poder dar mais a outros. Estes merecem nossa aprovação”. 
(Sproul - O Peregrino). 
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CÁCIO DEFENDE TESE...  Amanhã às 19horas todos nós 
da CPV, temos compromisso agendado. Será a Defesa de Tese 
do nosso querido Cácio,  na Sala Ásia do Pavilhão de Aulas do 
CEM.  Precisamos estar presentes prestigiando a quem tem 
trabalhado com tanta dedicação e amor pela nossa CPV. Junte-
se a nós e vamos nos encontrar lá, às 18h55min.  
SANTA CEIA... Hoje, por ocasião do culto da noite, 
estaremos reunidos em volta da Mesa do Senhor. Cremos que 
esta hora distingue aqueles que são comprometidos com o 
Senhor e O reconheceram publicamente declarando a sua fé. A 
Santa Ceia, instituída pelo Senhor, deve ser observada por 
todos os crentes com discernimento espiritual, entendendo que 
somente em Cristo depositamos nossa total esperança. 
ELEIÇÕES...  Você já parou para pensar como é importante 
eleger o governante de seu país?! No Brasil, o direito ao voto é 
o resultado de muitas lutas e conquistas. Pense bem antes de 
você votar. É a sua cidade que está em jogo... é o seu estado... é 
o nosso Brasil!!! Voltemos às urnas hoje para escolhermos o 
nosso Presidente... que no final desse domingo  já estará 
eleito!!! - MISSÕES... No próximo domingo, o primeiro do 
mês, teremos mais uma oportunidade de nos envolvermos com 
missões, quando estaremos contribuindo em favor dos nossos 
irmãos amados que deixam o conforto de seus lares e se 
aventuram pelos campos do mundo. O que faz você dar a sua 
contribuição generosa e ensinar os seus filhos a contribuírem e 
amarem os missionários senão o amor de Deus pelos povos 
perdidos?! Preparemo-nos p/esse momento. 

59ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO –  20.10 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 38 11 49 58 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 27 05 32 24 
Total 101 64 17 81 82 
 

ESCOLA DOMINICAL... Reiniciamos domingo passado nova fase na 
ED. Crianças com novo material, envolvendo os Pais e os Núcleos. 
Adultos voltando à revista de Provérbios e uma classe de formação 
de Líderes de Núcleos, no terraço.  Em março, pretendemos iniciar 
cursos, como: Panorama do AT e NT, Doutrinas, Líderes, 
Finanças, Famílias e outros assuntos.   
CAROS IRMÃOS... Quero compartilhar mais uma bênção e 
oportunidade que terei  durante duas semanas, quando  fui 
convidado pelo Sebrae e pela REDE de Agências de 
Desenvolvimento da Zona da Mata, para ser um dos 
integrantes da missão empresarial destinada a líderes de nossa 
região, para visitar a Itália e conhecer o modelo de 
desenvolvimento daquele país com foco em cooperativas de 
micro, pequenas e médias empresas. Estarei visitando também 
Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos. Deus tem 
dado muitas oportunidades de aprendizado e serviço, que 
tenho procurado aproveitar em obediência e busca do 
cumprimento da Sua vontade. São muitos compromissos 
assumidos e outras demandas continuam aparecendo, exigindo 
muita clareza e sintonia com Deus, para definir o que é 
prioridade. Continuo contando com as orações dos irmãos. 
Obrigado e um abraço. (Wiliam) 
Nós da CPV entendemos essa oportunidade como bênçãos de Deus, 
inclusive para a nossa própria Comunidade. Oremos pelo nosso querido 
irmão, que já está viajando!!! 
 

"Jesus Cristo não é o melhor, Ele é o Único" 
 

O espaço abaixo é para você fazer anotações sobre o sermão da noite ... 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________  



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-3, Carminha – 3892-5735;  
Segunda/4, Enedina – 3891-7640; 
Terça/5, Eliane – 3891-8799;  
Quarta/6, Sarah – 3891-8557; 
Quinta/7, Angélica – 3891-2311;  
Sexta/8, Almir Sacramento – 3891-7640 
Sábado/9,  Almir Colpany – 3891-6727 
HOJE... ED:  Classe de adultos – Elíbia/Tinoco  
Classe Liderança dos Núcleos – Edgard/Cácio   
CULTO:  Liturgia – Almir Sacramento;  Pregador – Cácio 
Culto Infantil: Jussara/Eunice; Márcia/Tekinho 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
Hoje-3, Sarah-3891-8557;  4, Bernardo-3892-2143;  
5, Pacheco-3891-6480;   7, Cláudio-3892-6641 e George 
Frederico Kling, 3891-2011; 8, Alexandre Borém-3892-6466; 9, 
Hadassa-3891-8557. 
NÚCLEOS... Amanhã, 4, ajuntamento res.Terezinha&Osmar. 

����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
16, Mulheres -  17, Brincadeira entre Classes ED –  22, Luar de oração  
23, Formatura do CEM -  29, Homens -  30, Piquenique dos Núcleos. 
CAFEZINHO - Hoje, Elisângela&Cácio – 10, Solange&Baêta 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diáconos 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 
 

Querido visitante! Você é bem-vindo ao nosso meio! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 
MEDITANDO  antes do culto, 17h45min...  “Deus, concede-me a serenidade para aceitar 
as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso, e sabedoria para 
distinguir umas das outras... vivendo um dia de cada vez, desfrutando cada momento 
por sua vez,aceitando a dificuldade como o caminho da paz. Encarando, como Ele o fez, 
este mundo pecaminoso como é, não como eu gostaria que fosse. Confiando que Ele 
endireitará todas as coisas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser 
razoavelmente feliz nesta vida e infinitamente feliz com Ele eternamente na vida por 
vir. Amém” (Ultimato nº 278). 

CALENDÁRIO CPV/2002-NÚCLEOS COM 4 Ss – 4 Es 
Submisso ao Superior e Servo do Subordinado. Cada 

núcleo terá um Líder facilitador auxiliado por um Vice Líder. 
Para cada 5 núcleos haverá um supervisor ou Pastor. Deverá 
haver atividades corporativas e recreativas dentro de cada 
núcleo, existindo também núcleos de jovens e de adolescentes. 
Encontro, Exaltação, Edificação e Evangelização, são partes de 
cada reunião de núcleos. Encontro com a recepção e quebra-
gelo para reconhecimento e entrosamento. Exaltação com 
oração, intercessão e cânticos. Edificação para conversar 
lembrando de Ef 4.29-30. Evangelização para compartilhar a fé, 
ouvir testemunhos pessoais e orar.   
����NÚCLEOS... Amanhã, dia 04.11, 19h30min, ajuntamento 
dos núcleos na residência Osmar&Terezinha. Vamos levar 
bolos e refrigerantes e... a gente se encontra lá!!! Se eu fosse 
você juntava-se a nós e... não perderia essa oportunidade de nos 
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relacionarmos com os nossos irmãos queridos!!! Não fique em 
casa, e, se possível,  convide um amigo para desfrutar desses 
momentos preciosos para todos nós!!! 
 ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄REBUSCA... Dando assistência a mais de 240 crianças e suas 
famílias, a Rebusca lançou nesta semana uma campanha 
nacional para conseguir mais 100 novos padrinhos que 
contribuirão com R$ 30,00/mês.  Para esses possíveis 
padrinhos haverá um jantar no Clube Campestre, dia 25 
novembro, organizado pela Impar Eventos. Aguardem!!! 
 ∗∗∗∗FORMATURA... Marque na sua agenda: 23 de 
novembro/sábado, auditório da Funarbe, onde estará 
acontecendo a formatura da maior turma do CEM,  incluindo 
os nossos queridos irmãos Cácio&Elisângela.   
MISSÕES... O mundo todo carece de Jesus e é nossa 
responsabilidade contribuir e trabalhar, não somente no 
bairro, mas em Viçosa, nos grandes centros e entre outras 
culturas. Alguns vão, outros oram, outros enviam, mas o 
importante é que tudo seja  feito debaixo da Graça de Jesus. 
Hoje, vamos  contribuir com Missões no culto da noite.  
DÍZIMOS... É um privilegio participar da Graça de 
contribuir. Só Jesus pode nos mover o coração para dar tudo 
que temos. No próximo domingo vamos adorar a Deus 
oferecendo nossas ofertas e dízimos. É bom que oremos e nos 
preparemos durante a semana para que a nossa oferta chegue 
como aroma suave junto ao nosso Deus.  
"Gratidão e alegria de viver, residem no fato de sermos agradecidos pelo que 
temos, e não em reclamarmos aquilo que não temos" 
0000DEIXE O SEU RECADINHO AQUI...���� 
←←←←Dona Joana, a redação do Boletim agradece o seu incentivo 
e apoio quando da sua revelação  aos irmãos, na ED, de seu 
hábito costumeiro de ler esse pequeno escrito noticioso com 

assiduidade. Que o seu exemplo possa ser seguido por cada 
membro da nossa comunidade!!! 
↑↑↑↑Dona Neuza agradece aos irmãos da CPV as orações que 
foram feitas por ocasião de sua cirurgia. Ela pediu que 
constasse o seu agradecimento e a sua alegria por estar 
plenamente recuperada.  
→→→→Angélica, igualmente agradecida pelas orações que foram 
feitas para o seu sobrinho, comunica o seu restabelecimento. 
↓↓↓↓Cácio, ainda se recuperando das fortes emoções quando da 
Defesa de sua Tese, no último dia 28, agradece sensibilizado a 
presença dos irmãos que puderam estar junto dele, e da 
Elisângela,  naquela ocasião festiva.  
°°°°Dona Lydia, com freqüentes dores no joelho, está precisando 
de nossas orações. Vamos orar por ela?! 
±±±±São sete os nossos aniversariantes dessa semana!!! Que tal orar 
e ligar pra eles?! E... vamos manter esse hábito?! 
 

Na próxima quarta-feira, 06.11 haverá Assembléia na IPV 
(com os membros comungantes)  para eleição de 4 presbíteros. 
A lista com o nome dos candidatos consta no último Boletim 
da IPV. 

 

60ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO –  27.10 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 43 06 49 46 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 29 05 34 22 
Total 101 72 11 83 68 
 

O espaço abaixo é para você fazer anotações sobre o sermão da noite ...  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-10, Cácio – 3892-7962;  
Segunda/11, Tinôco – 3891-8448; 
Terça/12, Jussara – 3891-4250;  
Quarta/13, Ednéia – 3891-2231; 
Quinta/14, Edna e Duílio – 3891-8557 e 3891-3204 
Sexta/15, Lydia – 3892-3752;  
Sábado/16,  Márcia e Ubiracy – 3891-8581 e 3892-3752 
HOJE... ED:  Classe de adultos – Elíbia/Tinoco  
Classe Liderança dos Núcleos – Edgard/Cácio   
CULTO:  Liturgia – Cácio;  Pregadora – Arabela 
Culto Infantil: Beatriz/Enedina; Lígia/Wilson 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
11-Segunda, Bruno e Otto – 3891-8448 e 3891-2316;  
13-Quarta, Reinaldo - 3891-7617;  
15-Sexta, Carlos Carrasco e Natália  – 3891-8751 e 3892-2143 

NÚCLEOS DA SEMANA 
I – Lílian&Marcelo; II – Juçara&Reinaldo; 
III – Heloísa&Wilson; IV – Condomínio Parque do Ipê.  
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
16, Mulheres -  17, Brincadeira entre Classes ED –  22, Luar de oração  
23, Formatura do CEM -  29, Homens -  30, Piquenique dos Núcleos. 
CAFEZINHO - Hoje, 10, Solange&Baeta – 17, Terezinha&Osmar 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam 
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

 Nós nos alegramos com a sua presença... querido visitante! 
Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 

Responsável: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br 
Telefones: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

ESPERANÇA NA CRISE...  (Salmo 46) Graças à televisão temos, todos 
os dias, diante dos olhos, imagens de crises e catástrofes que acontecem 
em todas as partes do mundo: incêndios, inundações, guerras, desrespeito 
ao ser humano, acidentes de todos os tipos, são as grandes tragédias da 
vida. Você também tem suas crises e, quando elas chegam, precisa logo 
decidir o que fazer. Você precisa e deve agir depressa para evitar um mal 
maior. Mas as melhores tentativas podem falhar e a crise transformar-se 
em calamidade. Sabemos que nem os que amam a Deus e obedecem a sua 
palavra estão livres dos tropeços e dos fracassos. Deus nem sempre livra o 
cristão de uma situação difícil. Mas o cristão encara as crises da vida sem 
desespero. Na Bíblia encontramos palavras de esperança para 
enfrentarmos os problemas da vida, as horas de crise que nos abatem e 
nos levam ao desespero. Sabemos que Deus está acima de qualquer 
tragédia. Sabemos também que sem crise ninguém cresce; ninguém 
amadurece ou vive de verdade. Portanto, vença a crise com confiança em 
Deus. Deus cuida de sua vida, antes, durante e depois da crise e, 
certamente, vai restaurar sua alegria e paz. (Extraído do Boletim da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte). 

“Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei cousas grandes e ocultas, 
que não sabes.” (Jr 33-3) 

MISSÕES... No último domingo recebemos o desafio de mandar um 
recado, pelo correio, ao missionário João Batista, ex-aluno do CEM, 
atualmente na missão OM no Canadá. Fale com o Tekinho, que está 
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sendo o coordenador desse nosso contacto. Recolhemos R$ 90,00 de 
ofertas para o fundo missionário da CPV.  
  

TERRENO DA VIOLEIRA/MUTIRÃO ... O nosso terreno já está  
todo cercado, com as novas divisas, tendo 38m de entrada pela rua 
principal, conforme aprovado pelo Clube Campestre. As primeiras 
providências serão na entrada, com a colocação do portão,   calçamento  
com passeio, ligação de luz e água, gramado e um quiosque para pequenos 
encontros. A cerca viva na frente do terreno será literalmente fruto do 
que plantarmos, pois, cada família responderá pelo plantio de uma 
árvore, para o passeio e para o estacionamento interno. São 51 mudas que 
serão plantadas, em mutirão, por nós CPVenses, no referido local, no 
próximo feriado, sexta-feira, dia 15, às 09h30min. A gente se encontra lá 
às 09h25min. As árvores dos pontuais serão as mais frondosas e... 
conseqüentemente as suas ramagens nos proporcionarão as mais 
deleitáveis sombras!!!! 
 

ATENÇÃO MULHERES...  A nossa reunião está agendada para o 
próximo sábado, dia 16, às 17horas, na residência da Enedina. Telefonem, 
mandem e-mails, cartas, recadinhos... enfim, usem de todos os artifícios 
possíveis para lembrar e levar alguém para esse nosso grandioso encontro, 
que acontece uma vez por mês. Ninguém pode faltar. A presença de um 
grande número de mulheres é que faz a diferença e torna a nossa 
reunião muito agradável, com momentos imperdíveis de 
excelente relacionamento!!! 
 

CULTO NO CEM... Na próxima terça-feira, 12, acontecerá o 
culto mensal dos alunos do CEM, para o qual estamos 
convidados. 
TESE DE MESTRADO ...  Aconteceu no CEM, no decorrer 
dessa semana, mais duas defesas de tese de mestrado. A 
Dissertação do aluno Leonério Faller, foi no dia 6, sobre 
Crescimento Numérico nas Congregações Urbanas. E, no dia 
8, Chamadas para sair - Uma Análise da Igreja em Missão em 

seu Aspecto Teológico e Prático, foi o tema de  Gustavo 
Chavez.   
  

NOVOS PRESBÍTEROS/IPV ... Délio Porto Fassoni, 
Marcos Bontempo, Ney Sussumu Sakiyama e Trazilbo de 
Paula Júnior foram eleitos na última quarta-feira, em 
Assembléia Geral na IPV, para um mandato de 5 anos. 
 

LI E GOSTEI... Ousadia na Oração, de John White. 
Este livro nos mostra o que acontece quando nós  oramos e 
como a oração tem poder para nos transformar quando  temos 
um encontro real com Deus. Adquirimos intimidade com 
Deus porque oramos e... oramos porque a intimidade com 
Deus nos leva à oração. A exemplo das  orações e intercessões 
dos grandes homens da Bíblia aprendemos a orar  e a conhecer 
melhor o nosso Deus que não só deseja ter comunhão conosco, 
mas também toma a iniciativa para comunicar com seus filhos. 
Com certeza trata-se de uma pérola literária... que nos edifica. 
(Angélica) 
 

DÍZIMOS E OFERTAS...  Hoje à noite., agradeçamos a 
Deus pelo que temos recebido, através da entrega solene das 
nossas ofertas e dízimos para sustento da CPV. Vamos provar 
das Bênçãos de Deus, conforme Mq 3.10.  

 

61ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO –  03.11 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 35 07 42 51 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 20 06 26 29 
Total 101 55 13 68 80 
 

“A Oração é o derramar sincero, sensível e carinhoso da 
alma diante de Deus.” 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-17, Baeta – 3891-2316;  
Segunda/18, Wiliam – 3891-4250; 
Terça/19, Camila – 3891-8568;  
Quarta/20, Elisângela e Cida – 3892-7962 e 3891-8621; 
Quinta/21, Edson e Tekinho – 3891-4250 e 3891-8581; 
Sexta/22, Lígia e Neuza – 3891-8568 e 3891-8741;  
Sábado/23,  Dilcimar – 3891-2563. 
HOJE... ED:  Classe de adultos – Elíbia/Tinoco  
Classe Liderança dos Núcleos – Edgard/Cácio   
CULTO:  Liturgia – Wiliam;  Pregador – Cácio 
Culto Infantil: As crianças não irão subir. 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
Hoje, 17 – Vinícius&Luciano Sant’Anna – 3892-5223; 
Almir Sacramento – 3891-7640 e Marissa – 3891-8621 
Segunda/18, Rodolfo – 9642-1017; Terça/19, Gustavo – 3891-8568;  
Quinta/21, Luís Carlos – 3891-8741; Carminha – 3892-5735 e  
J. Lucas Gilbert – 3892-2739;  
Sábado/23, Victor H.V. Amarantes – (31) 3895-2282 
NÚCLEOS DA SEMANA 
I – Angélica&Filhos; II – Lúcia&Kléos; 
III – Laurinha&Cristiano; IV – Condomínio Parque do Ipê.  
����... DE OLHO NO CALENDÁRIO... 
Hoje/ 17, Brincadeira entre Classes ED –  22, Luar de oração;  
23, Formatura do CEM -  29, Homens -  30, Piquenique dos Núcleos. 
CAFEZINHO - Hoje,17, Terezinha&Osmar; 24, Elsie&James 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam;  
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson; 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Resp.: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  Tels.: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

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

 

 

MEDITAÇÃO (antes do culto - 17h45min) O que temos feito da 
nossa missão? Entre a subida de Jesus aos céus e a Sua volta 
prometida para breve, cabe à Igreja (a noiva), a tarefa de 
testemunhar e proclamar as virtudes de Jesus, que transformou 
a nossa vida. At 1. 8-11  
DÍZIMOS Tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Fomos 
colocados como fieis mordomos ou administradores, não 
podendo ter nada exclusivamente nosso. Como gratidão e 
mostra da nossa dependência doamos com alegria. 
Domingo/10, entregamos R$ 2.087,54 para sustento da CPV.  
DONS E TALENTOS  Vamos prestar contas no dia do juízo 
final (volta de Jesus) de como aplicamos nossos talentos na 
visão da terra, na missão da igreja, no sacerdócio de todos os 
crentes, na proclamação do evangelho. Devemos escolher o 
exercício dos melhores dons espirituais, com ampla percepção 
do caminho por excelência – o do Amor.  I Co 12.31 

QUARTAS FEIRAS Você não deve ficar em casa nas quartas 
feiras. Procure seu amigo não crente, ou aquele que está 
começando na igreja para compartilhar, relacionar e estudar 
com ele, tornando-o discípulo de Jesus. Se preferir fazer este 
acompanhamento noutro dia, participe do culto de oração e 
intercessão na CPV, que tem acontecido às quartas-feiras. 

COMUNIDADE 
PRESBITERIANA 
DE VIÇOSA 

Ano I - Número  36  –   17 de novembro de 2002 

 



����CONHECENDO NOSSAS FAMÍLIAS 
EMERIC&MARCY VASVÁRY...  
Casados, 3 filhos, João Victor (15), Daniel (14) e Talita Sol 
(11). Estão terminando o curso de forma,cão missionária do 
CEM, com a formatura no próximo dia 23 de novembro. São 
membros da Igreja Comunidade de Jesus do RJ (Botafogo). 
Profissionais de ESGRIMA, pertencem à missão dos Atletas de 
Cristo no Brasil.  Marcy disse que conheceu  Emeric quando se 
transferiu do CR Vasco da Gama para o CR Flamengo, sendo 
apresentada a ele pelo técnico do Flamengo, que pediu ao 
Emeric para treiná-la ao longo daquele ano, com a finalidade 
de vencer o campeonato carioca de Esgrima, conquistando  o 
título para o Flamengo.  Emeric assumiu o treinamento, 
evangelizando a Marcy. A conversão a Jesus veio no final do 
ano, como também a vitória do campeonato carioca, quando 
começaram  a namorar, casando-se no ano seguinte. Deus tem 
abençoado esta família desde o dia em que Ele se revelou, pois, 
Emeric, de origem judaica, viu em Cristo Jesus, o Messias, a 
esperança de restauração para Israel “e, juntos,  temos 
procurado servir Àquele que nos transformou.” É sonho da 
família continuar mais um ano (2003) em Viçosa, depois da 
formatura no CEM. Eles querem caminhar  juntos com a 
CPV, para crescimento espiritual e pedem o apoio e a 
intercessão dos irmãos, para que Deus os ajude e os abençoe. 
Nos cultos, a  Marcy integra o vocal no grupo de louvor e, o 
Emeric, cuida das transparências no retro-projetor. Os filhos 
estão integrados na IPV. Esses irmãos tão queridos têm sido 
bênçãos para a CPV.   

SARA COLPANY... recuperando-se da cirurgia que foi submetida, para 
colocar uma platina no pulso,  em virtude de fratura em sua mão esquerda, quando 
jogava bola no sítio, no domingo passado à tarde, Sara e família agradecem o apoio e as 
orações dos irmãos.   

 

CONVITE DE FORMATURA 
“... o que se espera dos despenseiros é que cada 

um deles seja encontrado fiel.” I Co 4.2 
Cácio&Elisângela Silva e... demais formandos da 

EMT – Escola de Missões Transculturais do CEM – 
Centro Evangélico de Missões têm a honra de convidar V.Sª e Exma. família para 
as solenidades de sua formatura, a se realizarem em 23 de novembro de 2002 com 

o seguinte programa: 8h – Refeitório da EMT café da manhã com alunos, 
professores, familiares e diretoria do CEM; 10h – Hall de entrada da EMT 
Descerramento da placa; 19h30 – Cerimônia de Formatura Auditório da 

FUNARBE – UFV. 
LÍLIAN&MARCELO (sobrinhos de  Angélica)...  A última 
reunião do Núcleo I foi na residência deles, que sentem-se 
apoiados em nós, da CPV, e agradecem pelas orações. A 
iniciativa de alguns irmãos em levantar um apoio prático e 
orar, tem  feito diferença. Continuemos a pedir a intervenção 
de Deus na vida de Lílian/Marcelo/Eduardo. Rm 12-15 
 ����... LUAR DE ORAÇÃO Na próxima sexta-feira, às 
22horas, estaremos reunidos no terreno da Violeira, em vigília 
de oração. Se você ainda não experimentou dessa bênção, não 
adie mais... vamos nos encontrar lá!!! Não deixe de se 
relacionar com o seu irmão numa oportunidade única!!! 

61ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO –  10.11 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 46 04 50 64 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 29 05 34 33 
Total 101 75 09 84 97 
 

O espaço abaixo é para você fazer anotações sobre o sermão da noite ...  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-24, Ana Lúcia – 3891-9393;  
Segunda/25, Galvin – 3891-2563; 
Terça/26, José Dário – 9642-1017;  
Quarta/27, Beatriz – 3891-6727; 
Quinta/28, Lúcia – 3891-8823; 
Sexta/29, Rogéria – 9642-1017;  
Sábado/30,  Wilson e Edgard – 3892-2143 e 3891-8557. 
HOJE... ED:  Classe de adultos – Elíbia/Tinoco  
Classe Liderança dos Núcleos – Edgard/Cácio   
CULTO:  Liturgia – Edgard;  Mensagem – Jony (Ceia) 
Culto Infantil: Jussara/Eunice/Wiliam. 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
Terça-feira/26, Diogo C. Ferreira 
Quinta-feira/28, Júlia V. Lenz César. 
NÚCLEOS DA SEMANA... 
RECESSO JANTAR  REBUSCA  
����  DE OLHO NO CALENDÁRIO... DEZEMBRO 
14.12, Jantar de Natal;  15.12, Cantata de Natal;  
18.12, Cesta/Festa Natal  Rebusca/Posses; 20.12, Luar de Oração. 
CAFEZINHO – Hoje/24, Elsie&James;  
                             01.12, Angélica&Filhos. 
. 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Resp.: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  Tels.: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 

 

 

 

 

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

 

MINISTROS DA CEIA  (Para você meditar... antes do culto) 

Jesus lavou os pés empoeirados dos seus discípulos antes de 
instituir a Ceia Cristã. Ele fez o serviço próprio de um escravo. 
Esta atitude teve a intenção clara de ensinar algo d muita 
importância a cada um deles. Logo após o lava-pés, o Senhor 
fez um desafio: Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos 
fiz, façais vós também (Jo 13.14). Mais para frente, Jesus 
instituiu a Santa Ceia. Isso nos leva a compreender que somos 
os ministros da Ceia. Aliás, antes, somos chamados a servir de 
maneira prática. Uma das maneiras de servir é perdoando aos 
que nos ofendem, qualquer que seja a ofensa. Jesus lavou 
inclusive os pés de Judas. Outra maneira é pedindo perdão 
sincero a quem nós ofendemos. Para sermos servos precisamos 
da mesma humildade de Jesus. Só assim, poderemos nos livrar 
de nossas idéias pessoais, particulares e mesquinhas. Que 
possamos participar sempre da Mesa do Senhor, com 
sinceridade de coração, como verdadeiros ministros da Ceia. 
(Jony Almeida) 
 
“Aquele que ora como deve, se esforçará para viver como 
ora.” 
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Ano I - Número  37  –   24  de novembro de 2002 

 



DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2002... PROCLAMAÇÃO 
DO TERRENO DA CPV!!! Após um ano de negociações 
com o Clube Campestre vimos liberada a entrada do nosso 
terreno pela Rua Principal. Para comemorarmos esse marco 
histórico da implantação de mais uma Igreja Presbiteriana de 
Viçosa, 34 famílias CPVenses reuniram-se no local na manhã 
de 15/11/2002 e plantaram 51 árvores de variadas espécies. Na 
oportunidade, Edgard fez a abertura da reunião, Osmar orou e 
o Baêta narrou a história do terreno, desde a sua aquisição, 
incluindo os planos futuros para utilização mais intensa do 
espaço. Passagens oportunas e profundas da oração do Osmar 
certamente ficarão na memória: “Este plantio é parte integrante 
do Evangelho semeado em Viçosa há 40 anos. Um povo sem 
memória é um povo sem história... estas árvores representam 
sementes, cujos frutos mudaram a história de Viçosa. Que a nossa 
fé, como essas árvores, possa frutificar sempre e sempre mais...” 
HOMENS DE PALAVRA Na próxima sexta/29, os homens 
estarão discutindo finanças na família, enquanto degustarão 
uma deliciosa “canjiquinha da casa” com Laurinha&Cristiano. 
“REBUSCA, ABRACE ESTA CAUSA” Prestigie o jantar da 
Rebusca, amanhã, 20h/Sede Campestre e leve um amigo. Em 
função desse evento, reúna o seu Núcleo em outro dia da 
semana. Confirme presença com a Eunice (3891-3307). 
TEREZINHA&OSMAR foram enviados pela CPV, para participarem 
neste final de semana, do segundo módulo de igrejas em células na Oitava 
Igreja de Belo Horizonte. 
DOMINGO é o dia separado para a família (ED/9h30min e 
Culto/18h). Não devemos agendar atividades que atrapalhem ou 
interfiram em nosso compartilhamento e presença com os irmãos 
da igreja. Aproveite sempre o almoço dos domingos para se 
relacionar com quem está chegando na CPV.  
  

������������ROSE&CHICO... Membros da Igreja Presbiteriana 
“12 de Agosto”, em Aracaju, Chico conheceu Rose, há 5 anos, 
quando ela foi trabalhar em uma congregação da qual ele era 
membro. Daí, ele passou a orar em silêncio por ela. Passados 9 
meses, o Chico abriu seu coração para a Rose... começaram a 
namorar e, após 7 meses, estavam se casando. Com o 
compromisso de dedicarem suas vidas inteiramente à 
submissão do Senhor, eles querem cumprir o mandado do Pai 
“até aos confins da terra...”. Antes de se conhecerem, Rose, 
como missionária, trabalhou em diversas cidades do interior de 
Sergipe, para onde pretendem retornar, permanecendo por 
mais um ano. Após esse período,  Chico pretende fazer 
Teologia, e ela, o curso de Enfermagem. Eis a mensagem desse 
simpático casal, que conquistou o coração de cada membro da 
CPV: “Graças ao Senhor pela vitória desse período que 
passamos estudando no CEM. Foram momentos de profundo 
aprendizado. Aqui fizemos muitas amizades e levaremos as 
melhores recordações da CPV, onde convivemos e 
aprendemos com os irmãos, a quem somos agradecidos pelo 
constante apoio. Desejamos que essa congregação continue 
firme, buscando uma visão do Reino, uma visão dos povos, 
uma visão do testemunho e... uma visão dos confins da terra. 
Que a CPV seja uma IGREJA VISIONÁRIA... Amém” 
 

62ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO –  17.11 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 35 06 41 59 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 19 08 27 31 
Total 101 54 14 68 90 
 

O espaço abaixo é para você fazer anotações sobre o sermão da noite ...  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________  



ATENÇÃO... AFIXE O BOLETIM EM SUA GELADEIRA E DÊ DESTAQUE A 
ESSA PARTE! 
IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-01, Kléos e Pedro Sacramento – 3891-8823 e 3891-7640;  
Segunda/02, Elíbia – 3891-8448; 
Terça/03, Carminha – 3892-5735;  
Quarta/04, Enedina – 3891-7640; 
Quinta/05, Eliane – 3891-8799; 
Sexta/06, Sarah – 3891-8557;  
Sábado/07,  Angélica – 3891-2311. 
HOJE... ED:  Classe única - Enedina (Tema:  Halloween) 
Líderes de Núcleos � Leitura para a semana: 
Livros Auxiliar, cap. 4; Líder, cap. 7/8; Ponha Ordem, cap. 8/9 
CULTO:  Liturgia – Osmar;  Mensagem – Trazilbo (IPV) 
Culto Infantil: Beatriz/Enedina/Almir Colpani. 
 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
06/Sexta-feira – Beatriz Colpani 
 
NÚCLEOS DA SEMANA... 
I – Enedina&Almir Sacramento; II – Elsie&James; 
III – Edna&Edgard; IV – Condomínio Parque do Ipê. 
����  DE OLHO NO CALENDÁRIO... DEZEMBRO 
14.12, Jantar de Natal;  
15.12, Cantata de Natal;  
18.12, Cesta/Festa Natal  Rebusca/Posses;  
20.12, Luar de Oração; Casamento Aline (filha Alberto&Rute/IPV) 

 
CAFEZINHO – Hoje/01, Angélica&Filhos;                               
08, Néia&Priyanka.   
                        

           
 

 

 

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

 

 

��������DOAÇÃO... Quem disponibiliza tudo que tem 
para o serviço do Reino de Deus, não mede esforços 
para as suas ofertas e consegue dar o dizimo com 
alegria e prazer no Senhor, em gratidão pela salvação 
em Jesus. Hoje à noite vamos recolher ofertas para o 
fundo missionário e no próximo domingo, por ser o 
segundo do mês, vamos recolher nossos dízimos e 
ofertas para sustento da CPV. Participe destes 
privilégios. 
����CALENDÁRIO SEMESTRAL... Em breve, 
teremos uma assembléia geral para avaliação e 
planejamento do primeiro semestre de 2003. Comece a 
pensar em qual ministério você quer atuar. O que 
Deus tem mostrado para você fazer na CPV. Pense no 
que você poderá  fazer na evangelização pessoal do seu 
vizinho ou amigo. Pense no que podemos fazer juntos 
no próximo semestre, como igreja, e participe. 
 

“O maior privilégio que Deus lhe dá é a liberdade de 
achegar-se a Ele a qualquer hora.” 
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��������ENCERRANDO O SEGUNDO ANO DA CPV ...  
1. Cantata de Natal com as crianças. (Procure a Edna) 
2. Jantar alegre de confraternização com amigo secreto 
e outras idéias que surgirem. (Procure a Lígia). 
3. Temos um grupo organizando cestas de natal para amigos e 
carentes. (Procure Néia/Cláudio). 
������������MÚSICA e LOUVOR ... Nossa equipe de louvor 
aumentou domingo passado com a percussão do Hugo. Tem 
espaço para mais pessoas, novos instrumentos e mais vozes. 
Ensaios todos os domingos às 16horas. (Procure Kléos). 
����CARTÕES DE ANIVERSÁRIO... Você gostou de receber 
o cartão da CPV no seu aniversário? Você sabia que, a cada 
mês, um irmão ou irmã é que escreve cartões para os 
aniversariantes? Abençoe você também o seu irmão com 
mensagens edificantes... As inscrições para o próximo ano 
estão abertas, com a Eliane. Escolha o mês de sua preferência. 
Você receberá com bastante antecedência os cartões com os 
envelopes já subscritos. É só escrever, colar e devolver para que 
coloquemos no correio. Nossos agradecimentos a todos os 
voluntários de 2002 e continuamos a contar com vocês. 
(Eliane) 

�OLHA QUEM ESTÁ CHEGANDO... 

Finalmente o neném tão esperado emplacou o gol! Elisângela está grávida 
e o Cácio é só sorrisos. Nós, da CPV, compartilhamos da alegria desse 
casal tão querido. Junto com os nossos agradecimentos ao nosso Pai, o 
nosso pedido para que do embrião ao nascimento tudo possa estar sob 
Seu controle. 
Mensagem da noite ���� Note e anote _____________________________  
 

				CANTATA DE NATAL...  Atenção criançada!!! Os nossos 
ensaios para a grande Cantata de Natal serão na próxima 
semana. Vocês não podem perder!!!  A Tia Edna e os 
adolescentes estarão esperando por vocês, aqui na CPV, nos 
dias 3, 4, 5 e 6.12, das 19h30min às 20h30min. A Néia e a Ana 
Lúcia estão encarregadas da parte teatral. E... atenção 
mamãe&papai!!! Tragam seus filhos... incentive-os... estimule-
os.  Afinal... não basta ser mãe/pai... tem que participar.  A 
colaboração de todos é que fará com que a  Cantata seja um 
sucesso. Venha e una-se a nós, da equipe responsável. 
��������CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REBUSCA abrilhantarão 
o culto de hoje à noite. Sob a coordenação da Eunice teremos uma 
apresentação especial da família REBUSCA, responsável pela alegre 
noite. Abracemos essa causa e, hoje, abracemos calorosamente cada 
criança aqui presente, portadora da mensagem de paz e de amor. 
����VISITANTE... A você que nos visita desejamos-lhe uma agradável 
permanência e proveitosa participação conosco. É com muita alegria que o 
recebemos. As nossas boas vindas e o desejo de que volte sempre. Receba o 
nosso abraço fraterno! 

63ª ESCOLA DOMINICAL/CULTO –  24.11 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 35 02 37 51 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 26 01 27 31 
Total 101 61 03 64 82 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Resp.: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  Tels.: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-08, Almir Sacramento – 3891-7640;  
Segunda/09, Almir Colpani – 3891-6727; 
Terça/10, Cácio – 3892-7962;  
Quarta/11, Tinoco – 3891-8448; 
Quinta/12, Jussara – 3891-4250; 
Sexta/13, Ednéia – 3891-2231;  
Sábado/14,  Edna e Duílio – 3891-8557 e 3891-3204. 
HOJE... ED:  Classe única ���� Elíbia&Tinôco 
Líderes de Núcleos: Leitura para a semana 
Livros � Auxiliar, cap. 5; Líder, cap. 9/10; Ponha Ordem, cap. 10/11 

CULTO:  Liturgia � Elisângela  Mensagem � Cácio 
Culto Infantil �Elsie/Edgard; Rogéria/J.Dário. 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
Hoje –Sara e Daniel Colpani ; 
10/Terça-feira – Ismael S. Carrasco. 
NÚCLEOS DA SEMANA... ÚLTIMO DO ANO 
I – Jussara&Wiliam; 
II – Lígia&Jorge; 
III – Carminha&Adão;  
IV – Condomínio Parque do Ipê. 
 
����  DE OLHO NO CALENDÁRIO... DEZEMBRO 
15.12, Cantata de Natal;  
18.12, Cesta/Festa Natal  Rebusca/Posses;  
20.12, Luar de Oração; Casamento Aline (filha Alberto&Rute/IPV) 

 
CAFEZINHO – Hoje/08, Beatriz/Sara/Daniel;  
                             15, Néia&Priyanka. 
 

           
 

 

 

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

 

SACERDÓCIO DE TODOS OS CRENTES... Não fomos 
chamados para sentar nos bancos da igreja, nem para 
acomodarmos no nosso canto, como queremos e desejamos 
pela nossa própria natureza, mas para proclamarmos as 
virtudes de Jesus (I Pe 2.9). Para servir. Este é o desejo de Deus 
para cada um de nós. Fomos colocados no meio das trevas (no 
mundo) para reduzir os limites da ação de satanás, até que Jesus 
volte e então teremos o diploma da vitória. Satanás se 
incomoda, por estarmos invadindo o seu território, mas não 
tem direitos sobre a vida do cristão fiel.  
RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS/CPV-2003   
Discipular não é apenas ensinar, mas ensinar a guardar todas as 
coisas que o Senhor mandou (Mt 28.20). A CPV deseja que 
todos entrem na prática do evangelismo pessoal em 2003. 
Acompanhe um amigo ou uma família semanalmente, fora do 
Núcleo, começando com oração. Estamos sugerindo que as 
quartas-feiras sejam usadas para o encontro pessoal de 
discipulado. Temos material adequado para ser comprado. Se 
não puder fazer ainda, venha para o salão derramar-se diante de 
Deus sobre isto, nas quartas-feiras. DIZIMO Hoje, segundo 
domingo, teremos o privilégio de participarmos do sustento da 
CPV com ofertas e dízimos, num momento de reconsagração 
da nossa vida ao Senhor.  
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  JANTAR DE NATAL  
Quando? Próximo sábado, dia 14, às 20horas.  
Local? Clube Rodas (onde funciona ED das crianças)  
Motivo desse ajuntamento? Confraternização entre os 
envolvidos na CPV e nos Núcleos semanais. Todas as famílias 
estão convidadas com seus amigos.  
Como participar? Cada família deve levar uma  travessa com 
uma iguaria simples, que dê para a sua família e mais um 
pouquinho para algum visitante e amigo. O amor é sentido nas 
coisas simples, quando feitas com o coração. Vamos juntar as 
travessas! O que mais levar? Uma lembrancinha simbólica 
para trocarmos entre os participantes, num momento de 
descontração e de alegria.  Dúvida? Fale com a Ligia (3891-
8568). Não fique em casa por qualquer circunstância. A Lígia 
pode resolver o seu problema.  

↸↸↸↸ NOVOS VIZINHOS... Tem gente mudando para as 
redondezas da CPV! Elisângela&Cácio estão de residência 
nova desde a  última quarta-feira. Eles aguardam os irmãos 
para um cafezinho. Anotem o endereço: Rua Cristóvão 
Colombo, nº 8 – Bairro João Braz (Ao lado da casa de 
Soninha&Cláudio) Tel.: 3892-2732. 

������������ MÚSICA Nosso grupo de música e louvor, precisa da 
sua participação, com novos instrumentos e novas vozes, para 
enriquecer nossos cultos e aprendermos outros hinos e 
cânticos inspirativos. Os ensaios acontecem todos os domingos 
às 16h30min. Fale com o Kléos.   
Mensagem da noite ���� Note e anote _____________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________ 

���� CAFEZINHO FESTIVO...   Sara e Daniel, 
aniversariantes de hoje, convidaram a mãe coruja,  que 
completou mais um ano na sexta-feira, para ajudá-los a 
soprar as velinhas.  Venham festejar  com a família, 
responsável pelo lanche da noite tendo em vista a 
merecida comemoração. 
 ���� BIBLIOTECA ... Como posso participar? 
• Orando para Deus despertar pessoas para este 

ministério; Doando livros; Fazendo empréstimos. 
Você sabia que era tão fácil assim?! Então... participe!!! 
���� REBUSCA... Domingo passado tivemos mais de 
20 crianças mostrando o trabalho da Rebusca. Quem 
quiser apadrinhar uma criança solicite da Eunice a 
opção de débito em conta mensal.  
���� MISSÕES... Domingo passado oferecemos R$ 
51,00 para o fundo de missões da CPV. 

64ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  01.12 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 40 09 49 53 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 38 04 42 61 
Total 101 78 13 91 114 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Resp.: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  Tels.: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 
 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-15, Lydia – 3892-3752;  
Segunda/16, Ubiracy e Márcia – 3891-3752 e 3891-8581; 
Terça/17, Baêta – 3891-2316; 
Quarta/18, Wiliam – 3891-4250; 
Quinta/19, Camila – 3891-8568; 
Sexta/20, Elisângela e Cida – 3892-2732 e 3891-8621;  
Sábado/21,  Edson e Tekinho – 3891-4250 e 3891-8581. 
HOJE... ED:  Classe única ���� Elíbia&Tinôco 
Líderes de Núcleos: Leitura para a semana 
Livros � Auxiliar, cap. 5; Líder, cap. 9/10; Ponha Ordem, cap. 10/11 

CULTO:  Liturgia – Cácio;  Mensagem � Emeric 
Especial ����Cantata de Natal 
As crianças não subirão hoje. 
Culto Infantil, próximo domingo/22: 
�Enedina/Beatriz/Almir Sacramento/Almir Colpani. 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
16/segunda-feira, Priscila G. Mendes – 3892-5735; 
17/terça-feira, André P. Del Giudice – 3892-5739; 
18/quarta-feira, J. Andrew Gilbert – 3892-2739; 
20/sexta-feira, Fernanda S. Leite – 3892-7892. 
NÚCLEOS EM RECESSO – RETORNO:  
FINAL DE JANEIRO OU PRINCÍPIO DE FEVEREIRO/2003 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
18.12, Cesta/Festa Natal  Rebusca/Posses;  
20.12, Luar de Oração; Casamento Aline (filha Alberto&Rute/IPV) 

 
CAFEZINHO – Hoje/15, Néia&Priyanka. 
                                  Próximo domingo/22 – Neusa&família  
 

           
 

 

 

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

 

CONTA AS BÊNÇÃOS E DIZES QUANTAS SÃO 

1 - Estamos lendo o 40º boletim.  Esta Bênção precisa ser 
agradecida. São 40 semanas de informações, convites, 
testemunhos e muita integração.  
2 - Todos os aniversariantes foram lembrados com um cartão e 
colocados diante de Deus, em reconhecimento pelo dom da 
vida, num trabalho eficiente da Eliane.  
3 - Cantata das mães, dos pais e de Natal... festa para as crianças 
em outubro e muito aprendizado de todas as famílias.  
4 - Muitos livros acrescentados na nossa Biblioteca. Muitos 
materiais para a ED. Muitas crianças novas e ativas.  
5 - Quem cuida das compras de materiais?! Água, limpeza do 
salão, cozinha, quitinete e terraço? Toda semana está tudo 
limpo e organizado. Um trabalho persistente da Lígia. 
6 - Novos instrumentistas e vocais participando da música e 
animando nossos ajuntamentos, encontros e louvor.  
7 - Piqueniques, Encontros de Homens, Mulheres, Visitação, 
Núcleos. Tudo muito abençoado, numa família cristã.  
8 - Terreno com entrada garantida em 38 metros de frente, 
gramado no campinho, árvores plantadas.  
9 - O que mais você quer reconhecer e dedicar ao Senhor?!  
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DÍZIMOS... Nosso orçamento prevê despesas fixas e do 
sustento da igreja, em aproximadamente R$ 2.336,00 por mês. 
Precisamos de mais R$ 1.500,00 por mês para iniciarmos o 
projeto de uma sede no terreno da Violeira, num total de R$ 
3.836,00. Recolhemos no ultimo domingo o valor de R$ 2.094,80 
de dízimos para sustento da CPV. Quem não conseguiu 
contribuir no segundo domingo, pode fazer durante o mês, 
colocando direto no gazofilácio da igreja. Temos o privilégio da 
Graça de contribuir, com alegria e gratidão.  
 TESTEMUNHOS... Conte as suas Bênçãos no ultimo culto do ano. 
Compartilhe com os irmãos e nos alegremos juntos. Serão duas oportunidades: 
Na CPV, culto normal de domingo dia 29 e, na IPV, culto de vigília às 22 horas 
do dia 31, terça-feira.  
 DESPEDIDA... Estamos nos despedindo do Wilson e da Natália. Eles estão 
voltando para o Rio. Vamos sentir muita falta desses nossos irmãos, pela 
presença marcante durante um ano e meio. De vez em quando estaremos sendo 
informados e visitados pelo Wilson, para nossa alegria e conforto.  
LYDIA E JOANA que se recuperam das dores no joelho, 
agradecem as orações dos irmãos. 
ATUALIZE SUA AGENDA...  Rogéria&José Dário 
comunicam novo telefone: 3891-8592. 
NÚBIA NO HOSPITAL...  Galvin&Dilcimar, que sairiam de férias com a 
família, foram cuidar da Núbia  durante toda a semana  no Hospital São 
Sebastião, acometida de Pneumonia.  Felizmente, ela teve alta na quinta-feira. 
Vamos agradecer a Deus pela Núbia e orar pela sua família. Mensagem da noite ���� 

Note e anote ________________________________________________________ 
________________________________________________________________   

HOJE À NOITE... Apresentação especial da Cantata de Natal! Vamos 
prestigiar nossas crianças assistindo e convidando amigos para  esse evento que a 
Tia Edna nos preparou com dedicação, esforço e carinho.   

NOVOS MEMBROS... Por transferência "ex-oficio" da IP Vale 
do Sol, agora são membros da IPV-CPV a família Lenz César: 
Kléos, Lúcia e Júlia.  
   

PLANEJAMENTO E ELEIÇÃO ...Teremos em janeiro uma 
Assembléia de Planejamento do Semestre, afim de elaborarmos  
um novo calendário e também eleição secreta, para um mandato 
de 2 anos: Presidente, Vice, Secretário e Tesoureiro para a mesa 
diretora da CPV.  
PARA CONHECIMENTO DOS IRMÃOS DA CPV 
Do: Missionário João Batista  -  Para: Tekinho 
”Bom dia, Eu já enviei de volta as cartas. Espero que eles 
recebam antes do Natal. Obrigado outra vez por tudo que 
vocês têm feito por mim. Não imagina como estas  cartinhas 
chegaram na hora exata. Bem, desejo a você e sua família um 
Feliz Natal e um Ano Novo abençoado e rico de amor no 
Senhor Jesus. Um abraço também para todos na minha igreja. 
Love, João” 

65ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  08.12 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 43 06 49 45 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 37 03 40 31 
Total 101 80 09 89 76 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Resp.: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  Tels.: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-22, Lígia e Neusa – 3891-8568 e 3891-8741;  
Segunda/23, Dilcimar  – 3891-2563; 
Terça/24, Ana Lúcia – 3891-9393; 
Quarta/25, Galvin – 3891-2563; 
Quinta/26, José Dário – 3891-8592; 
Sexta/27, Beatriz – 3891-6727;  
Sábado/28,  Lúcia – 3891-8823. 
HOJE... ED:  Classe única ���� Elíbia&Tinôco 
Líderes de Núcleos: Leitura para a semana 
Livros � Auxiliar, cap. 5; Líder, cap. 9/10; Ponha Ordem, cap. 10/11 
CULTO: Liturgia ���� Almir Sacramento ;   Mensagem ���� Enedina 

Culto Infantil ���� Elsie/Edgard – Tekinho/Márcia 
����29/Próximo domingo – As crianças não subirão. 
����05.01 – Jussara/Eunice – Carminha/Adão 
 
� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 

27/sexta-feira, Laura Morais Silva – 3892-6466 
 
 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
19.01/Domingo – Planejando o semestre 

 
 
CAFEZINHO – Hoje/22, Neusa&Família 
Próximo domingo/29 – Rogéria&José Dário 
 

      
 

 

 

Rua Jequeri,  215 – João Braz Viçosa, MG   

CEP 36570-000 

 

PLANEJAMENTO DO SEMESTRE E ELEIÇÃO DA 
MESA... O próximo semestre será planejado em assembléia 
geral com todos os interessados na CPV. Pense no que você 
gostaria de fazer para o Reino, coordenando, sozinho e em 
conjunto com toda a igreja. Disponibilize-se e envolva 
gastando o melhor do seu tempo para a CPV. Ofereça o 
melhor dos seus recursos. Compareça... dia 19.01.2003.  
ELEIÇÃO... Em janeiro teremos eleição para 2 anos da mesa 
diretora da CPV. Precisamos de um Presidente, um Vice, um 
Secretário e um Tesoureiro.  
LÍDERES EM AVALIAÇÃO DA SUA DISCIPLINA... A 
classe dos líderes de núcleos agora esta avaliando a vida pessoal, 
conjugal e dos filhos, buscando ao mesmo tempo o sentimento 
de NÓS da CPV, por ser o grupo responsável. Domingo 
passado, eles se reuniram na casa do Osmar, depois da cantata.  

RELATÓRIO 2002... As famílias devem ler e se manifestar  
sobre o relatório de 2002 apresentado pela mesa diretora ao 
Conselho da IPV. Quem ainda não leu, leia e fique por dentro. 
 DIA 31 DE DEZEMBRO, TERÇA-FEIRA, 22HORAS, IPV... Último 
culto do ano!!! Não podemos perder essa oportunidade!!! 
 CANTINHO DAS CORRESPONDÊNCIAS 

1. Bom dia irmãos da CPV,  Tenho a grata satisfação de informar 
que a Núbia já recebeu alta do Hospital e está continuando o 
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tratamento da pneumonia em casa, sem problemas. Agradeço as 
orações de todos e as visitas recebidas, que foram muitas. Sábado, 
estaremos viajando para a casa de meus pais em Campo grande. 
Pedimos as orações de todos por esta longa viagem. Só voltaremos 
em 2003, portanto, um Feliz Natal e um Ano Novo... com 
Presidente novo. Abraços, Galvin, Dilcimar, Túlio e Núbia.  
Viçosa, 13.12.2002. 

2. Como vai Edgard? Como estão as coisas na Igreja     e em Viçosa? 
Estamos       bem, mesmo que já bem coloridos neste ardente e 
seco sol do sertão. Na asa de meus sogros não há ainda energia 
elétrica. Estas palavras são escritas graças ao Chefe do Sindicato 
Rural. De novo estou me sentindo como um peixe fora d’água! 
Deverei passar por Viçosa na quarta ou na quinta-feira. A gente se 
fala ao vivo. Preciso terminar, pois esta é uma ligação interurbana. 
Abraços meus, da Lusi e do Daniel para você, Edna e toda 
comunidade. Em Cristo,  Miroslaw. Em 16.12.2002. 

 

WILSON LIGANDO DE NITERÓI... Alguns receberam ligações do 
Wilson, manifestando a saudade que ele tem da CPV. Ele manda abraços 
do coração para toda a CPV. Seu telefone é  (21) 2616-4498. 
CPV NO MUNDO... Estamos no mundo através dos nossos 
missionários, mas também acessíveis a todo o mundo pela internet. 
Nossos boletins semanais puderam ser lidos o ano todo na rede mundial 
de computadores, tendo em vista a dedicação e o trabalho responsável do 
Pacheco. Vamos agradecer a Deus.  
CIDA, facilitadora infantil, e o seu esposo, Ademir, mudaram para o 
Cantinho do Céu. Estão morando em um prédio próximo à Escola Raul 
de Leoni. 
 
Mensagem da noite ���� Note e anote _____________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________ 

CESTAS ESPECIAIS PARA O NATAL. Doe uma cesta e um 
recurso em dinheiro para fazer outras. Fale Cláudio/Néia. 
 

OPORTUNIDADE DE TESTEMUNHO... No próximo 
domingo29, teremos no culto um momento para contarmos as 
bênçãos e dizê-las, para edificação da comunidade. Um 
testemunho, uma gratidão especial, uma confissão de pecados, 
um pedido ... 
 PZMN-PRESBITÉRIO ZONA DA MATA NORTE... No último final de 
semana elegeu sua nova diretoria: Presidente, Pr de Jequeri, Manoel; Vice, Pr da 
IPV, Jony; 1º Secretario, Pr do Projeto Amor, Paulo Leal; 2º Secretario, Pb da 
2ª de Ubá, Levy; Tesoureiro, Pb IPV-CPV, Edgard e Secr.Exec. Pr Ângelo 
IPSol. 
 CRIANCAS CANTANDO E ENTENDENDO O 
NATAL...  Mais de 30 crianças da nossa comunidade 
apresentaram com entusiasmo, no último domingo, a Cantata 
de Natal. Foi uma bênção para a CPV e para a vida delas 
com suas famílias.  
  

CÁCIO E ELISÂNGELA DE FÉRIAS...  Voltam no 
primeiro domingo de janeiro para reiniciar mais um ano com 
todo entusiasmo. Vamos orar pedindo as bênçãos sobre o 
ministério do Cácio e da  Elisângela em 2003, na CPV.  
 

6ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  15.12 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 36 07 43 65 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 28 03 31 56 
Total 101 64 10 74 121 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Resp.: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  Tels.: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 
 



IRMÃOS  EM  ORAÇÃO E... EM JEJUM PELA CPV 
Hoje-29, Rogéria – 3891-8592;  
Segunda/30, Wilson e Edgard – (021) 2616-4498 e 3891-8557; 
Terça/31, Edgard – 3891-8557; 
Quarta/01, Kléos e Pedro Sacramento – 3891-8823 e 3891-7640; 

Quinta/02, Elíbia – 3891-8448; 
Sexta/03, Carminha – 3892-5735;  
Sábado/04,  Enedina – 3891-7640. 
HOJE... ED:  Classe única ���� Elíbia&Tinôco 
Líderes de Núcleos: Leitura para a semana 
Livros�Auxiliar, cap. 1 a 5; Líder, cap. 1 a 10; Ponha Ordem, cap. 1 a 11 
CULTO:  Liturgia ����Edgard 
Mensagem � Compartilhamentos livres 
CULTO INFANTIL ����As crianças não subirão. 
Próximo domingo/05: Jussara/Eunice – Carminha Adão 

� FELIZ ANIVERSÁRIO!!! 
Hoje/29, Hugo S. Alves – 3891-4250; 
01/quarta-feira, Juçara Ferreira – 3891-7617; 
03/sexta-feira, Flávia Márcia F. Andrade  – 3891-2311. 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
18/sábado – Reunião das Mulheres; 
19/domingo – Planejando o semestre; 
24/sexta-feira – Luar de Oração; 
31/sexta-feira – Homens de Palavra; 
10/fevereiro/segunda-feira – Retorno dos núcleos 

 
 
CAFEZINHO – Hoje/29 – Jussara&Wiliam 
Próximo domingo/05 – Rogéria&José Dário 
 

           
 

 

 

Rua Jequeri,  215 – João Braz Viçosa, 

MG   CEP 36570-000 

 

FELIZ 2003, CPV... Paz, comunhão e forte ação do Espírito 
Santo em cada congregado da CPV durante 2003, para que os 
amigos creiam e se entusiasmem por Jesus, participando dos 
núcleos com relacionamentos saudáveis e ativos. 

PLANEJAMENTO E ELEIÇÃO PARA TODOS... Dia 19 
janeiro, no horário da ED, vamos planejar o semestre e eleger 
os membros da mesa diretora por 2 anos. Todos podem votar, 
mas somente podem ser eleitos membros da IPV na CPV. 
Participe de uma prévia, indicando seus nomes no gazofilácio.  
NOVO ANO, NOVOS NÚCLEOS... Em fevereiro vamos 
recomeçar com novos  núcleos para termos núcleos menores  e   
mais aconchegantes, com mais espaço para visitas e   novos 
participantes, ou seja,  para vivenciar o nosso relacionamento 
com o PAI. 
 RELACIONAMENTO CONJUGAL... Para melhorar e 
amadurecer seu relacionamento conjugal,  inscreva logo no 
curso de assessor familiar no CEM, no período de  20 a 24 de 
janeiro. Preços especiais para a CPV. Fale com o Pacheco. (A 
Família na América Latina, Fundamentos da Psicologia e 
Acompanhamento de Crises).  
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NOVA PÁGINA NA INTERNET DIRIGIDA POR VIÇOSA  
O Pacheco está controlando mais uma página do interesse da 
Igreja e do CEM. Trata-se da Associação dos Fazedores de 
Tendas, sob a direção de Tonica e Délnia César Bastos. Visite: 
www.aftb.org.br  
Outras páginas que merecem visitação:  
www.homenet.com.br/ipv/CPV - www.cem.org.br  
www.ultimato.com.br - www.ipb.org.br -www.celulas.com.br  
  

WILSON DEPOIS DO CULTO... depois do culto no último 
domingo, 22, passou pela CPV chegando de Niterói para buscar a 
mudança,  o nosso irmão Wilson.   Fizemos uma festa para  matar 
as saudades!!!! 
 LIDERANÇA EM TREINAMENTO... Os líderes 
de Núcleos estão estudando 3 livros na ED e têm 
discutido com as esposas  sobre relacionamento 
conjugal e outros aspectos da vida devocional em 
família, após os cultos. O reinício será no domingo, 12 
de janeiro.  
CAMPESTRE CLUBE... O Campestre publicou no 
seu jornal mensal a aprovação pela sua assembléia da 
troca do terreno com a CPV, para implantação do 
"Centro Comunitário da Igreja".  
 

Mensagem da noite � Note e anote_____________________________ 
________________________________________________ 
______________________________________________________
____________________________________________  

 

ORÇAMENTO FINANCEIRO... Nosso orçamento propõe uma 
despesa fixa de R$ 2.336,00. Precisamos investir mais R$ 1.500,00 na 
nossa sede, passando o total para R$ 3.836,00. Vamos recolher nossos 
dízimos e ofertas no SEGUNDO domingo de janeiro, dia 12. No mês de 
dezembro recolhemos o total de R$ 2.186,00. 
 ULTIMATO 35 ANOS... Em janeiro a revista Ultimato comemora seus 
35 anos com 280 números circulando em todo o Brasil e países de língua 
portuguesa a partir de Viçosa, sob a liderança do Reverendo Elben. 
Vamos assinar esta Benção.   
LULA, NOVO PRESIDENTE... Na próxima quarta-feira/01, toma  
posse o novo presidente, iniciando uma nova fase no Brasil. Lula é 
pastoreado pelo Frei Beto, que há muitos anos é seu orientador espiritual. 
Vamos orar pelo novo governo,  pelo Brasil e pelo pastoreio do Frei 
Beto.  

TERRENO COM GRAMADO E PORTÃO PRONTOS... Nossas 
árvores estão crescendo. O gramado e o portão já estão 
prontos. O calçamento da entrada e o quiosque com 
banheiros são a nossa próxima meta.  

67ª ESCOLA DOMINICAL E CULTO –  22.12 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total Culto 

Adultos 58 21 03 24 35 
Crianças/Pré-Adolesc. 43 19 04 23 30 
Total 101 40 07 47 65 
 
 

CONGREGAÇÃO DA  IPV – PZMN – SLM - IPB 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min    /       Culto –  18horas 

Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Cultos e Estudos – Cácio e Elisângela (Obreiros em parceria 8ª IP-BH) 
Mesa Diretora – Edgard, Beatriz, Lígia e Wiliam  
Tesoureira – Elíbia 
Abertura Gazofilácio/depósitos bancários – Ubiracy,  Dilcimar e Diácono 
Recepção – Diácono Edson 
Escola Dominical Infantil – Edna/Márcia 

Clique Boletim! Acesse os cinco últimos números... www.homenet.com.br/ipv/cpv 
Resp.: Angélica – e-mail angelicaaspuv@tdnet.com.br  Tels.: 3891-3146/3891-2311/9965-3686 

 
 

2002. encerrado.  


