
CULTO – Hoje  
 

18 Horas 
Liturgia Núcleo Adolescentes   

Pregação Pr. Emeric     
Infantil até 9 anos Edna 
 

Cafezinho  
Hoje – Jorge e Lígia Dergam   

Dia 15 –  Ana Lídia   
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
Dia Núcleo Casa 

Segunda, 9 N. 1 Edna/Edgard 
Segunda, 9 N. 2 Elsie/James 
Segunda, 9 N. 4 Terezinha/Osmar 
Quinta, 12  N. Adolescentes Sara e Daniel  
Sábado, 14  N. 3  Jussara/Wiliam 
Sábado, 14 N. Jovens Priscila  
 

PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Dia  Responsável Telefone 

08-Hoje Emeric 3891-8497 
09 Almir Colpani 3891-6727 
10 Cácio (31) 3488-1118 
11 Ademir 3892-8657 
12 Jussara 3891-4250 
13 Ednéia 3891-2231 
14 Edna 3891-8557 

 
 
 
 

� ANIVERSARIANTES  
 

Camila Dergam – Hoje, dia 8 – 9662-2890 
Ana Lídia Coutinho – Quinta, dia 12 – 9965-0414 

Thalita Gonçalves Castro – Quinta, dia 12 – 3892-9798 
Elizângela Cristina da Silva – Sexta, dia 13 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 
14/03 – Ordenação ao pastorado do Sebastião Jr. na IPV. 
20/03 – Tarde de lazer dos núcleos no quiosque;  
31/03 – Assembléia na IPV para eleição de diáconos;  
11/04 – Celebração da Páscoa.  
23/04 – Luar de Oração no quiosque.  

 
 

 

 
        

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através 

de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  100    –     08  de fevereiro de 2004 
 

CADÊ O MEU tempo? 
 

A pessoa ocupada não tem tempo 
para: estudar e ler um bom livro; para 
conversar com a família; para orar e 
ler a Bíblia; para comer com calma e 
singeleza; para ser simpático e dar 
atenção ao cônjuge, filhos e amigos; 
para aceitar um convite; para socorrer 
uma necessidade; para telefonar para 
um aniversariante; para interceder por 
um amigo; para fazer uma reunião; 
para visitar seu discípulo; para ouvir a 
voz de Deus; para gozar férias. A 
pessoa ocupada se sente importante 
em dizer que não tem tempo. 
Organize o tempo que Deus está te 
dando e trabalhe menos.  
 

PASTOR EMERIC 
Agora pastor, ele foi ordenado pela 
sua igreja no Rio de Janeiro, onde 
passou as férias com a família. 
Voltaram às atividades normais e 
nesta semana  já foram entrevistados 
no CEM, pela Agência Interserve do 
Canadá, com vistas ao Norte da 
África. Ele pregará hoje à noite, dando 
base à primeira semana de núcleos 
do ano de 2004.   

CONGREGAÇÃO-IPV 
(PZMN – SLM – IPB) 

 
Domingos:  

E. Dominical–9h30  
Cultos–18h00  
 
Quartas:  

Intercessão–19h40  
 
Núcleos nas casas:  

Ver escala da 
semana 
 
Mesa Diretora:  
Edgard (Presidente),  
Osmar Ribeiro (Vice), 
Jussara  (Secretária), 
Angélica (Tesoureira),  
Wiliam (Pb.Conselheiro), 
James (Missionário) e  
Emeric (Obreiro).  
 
Diáconos e Auxiliares: 

Ademir, Edson,  
Sílvio e Ubiracy  
 
Conta Bancária CPV 

CEF -  Ag. 0584  
Conta 614-0  
Oper. 03 
 
Boletins – Acesse os 5 
últimos números na página 
da CPV na internet.  
 

 

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA 



FRASES DE “E-MAILS” DO KLÉOS (Inglaterra)  
“Hoje o nosso núcleo aqui vai sair pra jantar num 
restaurante. Vamos comemorar 1 ano de atividades.  
Outro dia nos perguntaram o que nós estamos sentindo na 
igreja (como fomos recebidos, se estamos nos sentindo 'em 
casa', etc.) Nossa resposta pra isso é que logo na primeira 
semana em Leeds, sem saber falar inglês direito (até falando 
palavrão tentando falar partitura), nem a cultura e nem 
ninguém como referência, nos enquadramos num núcleo e 
daí a convivência é coisa natural, mesmo que não 
quisessem.  O nosso núcleo nos levava à igreja quando não 
tínhamos carro, nos levavam às reuniões do núcleo, nos 
emprestou TV, nos pergunta se precisamos de alguma coisa, 
saiu com Lúcia pra dar uma atividade à Júlia, não deixou que 
passássemos o natal e o ano novo sozinhos. Até fazer 
compra no cartão de crédito deles pra que pagássemos 
depois (porque não tínhamos um), fizeram. Eu tenho um 
colega completamente sético a respeito de Jesus: Me disse: 
“Não entendo como você pode ser cientista e cristão ao 
mesmo tempo". Na semana passada fomos jantar juntos; eu 
ele e o meu orientador. Lá pelas tantas eu falei que uma 
pessoa estava me ajudando a comprar um carro.  Esse 
colega disse: "Estranho isso... Porque esse cara faz isso? A 
troco de que? Eu nasci aqui e não tenho amigos. Você está 
aqui ha 4 meses e tem um monte deles."  
Eu disse: "É estranho mesmo, concordo com você. Mas isso 
acontece porque temos algo em comum. Você não tem 
amigos ainda porque não se entregou a Jesus”. 
 
Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Nota - Pode ser levado pra casa, qualquer revista no balcão da biblioteca.  

DÍZIMOS  – HOJE 
Entregue com entusiasmo e 
emoção pelo privilégio de poder 
agradecer a salvação em Jesus, 
contribuindo financeiramente com 
o crescimento do Reino. Use o 
envelope para controle interno.  
No 1º domingo – Ofertas para o 
Fundo Missionário.  
 

NÚCLEOS DE 
VOLTA NAS CASAS  

A partir de amanhã, teremos o 
retorno dos núcleos. Fale com 
o seu líder e comece pensando 
na multiplicação levando 
amigos.          

 
TREINAMENTO 

O Wiliam está recebendo um 
treinamento em BH, pela terceira 
vez, num convênio com a 
Alemanha,  para ser facilitador de 
novos líderes empreendedores no 
Nordeste do Brasil.  
 

TERRENO 
Está calçado com pedras até no 
quiosque. Conheça o projeto.  

ESCOLA 
DOMINICAL – 9h30  

Até o dia 22 de fevereiro, sob a 
coordenação do James, em classe 
conjunta. Dia 29 iniciam os 3 
cursos com 16 aulas: 1. Doutrinas 
com Daison e outros. 2.Panorama 
do Antigo Testamento com 
Eliane e outros. 3. Líderes de 
Núcleos com Edgard e James.  
 

 ÁGUA VIVA  
Acaba de chegar do sertão 
nordestino a turma do projeto, 
com muita coisa pra contar.   
 

VAI TER PIC-NIC 
Fale com a Néia sobre o 
piquinique de Carnaval. Um dia 
juntos num sítio. Inscreva-se. Dê a 
sua sugestão.  
 

CONTRATO  
Para ensinar o seu filho, fale 
com a tia Edna e receba a 
revista laranja. Uma parceria de 
vida na sua família, vai fazer 
diferença. Você pode assinar 
este contrato.   

 
“O núcleo integral cuida das suas emoções, num ambiente de 
confiança, transparência e completa dependência de Jesus”.  
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 01.02.2004 
Classes ED Culto 

Adultos (adolescentes e jovens)  33 56 

Crianças e Juniores 20 20 

Totais 53 76 
 


