
CULTO – Hoje  
 

18 Horas 
Liturgia Núcleo II – James   
Pregação Emeric e Pr Jarbas (CEM)    

Infantil até 9 anos Edna 
 

Cafezinho  
Hoje – Angélica   

Dia 22 –  Joana e Oziel    
 

NÚCLEOS DA SEMANA  
Dia Núcleo Casa 

Segunda N. 1 Angélica 
Segunda N. 2 Líder:James – 3892-2739 
Segunda N. 4 Líder:Osmar – 3891-3382 
Quinta N. Adolescentes Sara e Daniel  
Sábado N. 3  Líder: Néia – 3891-2231 
Sábado N. Jovens Priscila  

 

PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
Dia  Responsável Telefone 

15 – Hoje  Lydia 3892-3752 
16 Ubiracy 3892-3752 
17 Baêta 3891-2316 
18 Wiliam 3891-4250 
19 Camila 3891-8568 
20 Elisângela (31) 3488-1118 
21 Edson 3891-4250 

 
 

� ANIVERSARIANTE  
 

Álvaro Alberto Guimarães (Leila), Quinta-19 – 3891-8855 
 

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
11-13/03 – Congresso Anual das Igrejas em Células com 
Larry Kreider em Curitiba-PR; 
20/03 – Tarde de lazer dos núcleos no quiosque;  
31/03 – Assembléia na IPV para eleição de diáconos;  
2-4/04 – 1º Módulo de Células em Campos-RJ 
11/04 – Celebração da Páscoa.  
23/04 – Luar de Oração no quiosque.  
 
 

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

        
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  101    –     15  de fevereiro de 2004 
 

Queridos da CPV, 

 
Esta semana a Elisângela fez mais 
uma bateria de exames e está tudo 
ok. Nosso baby é uma menina e se 
chamará HANNAH. Estamos felizes.  
 
O mês de janeiro foi bastante 
intenso, com aulas de inglês 
manhã/tarde/noite, mas foi muito 
jóia. Os professores são 
australianos (4) e ingleses (2), não 
falam absolutamente nada em 
português e por isto tivemos que 
dar nossos pulos para entendê-los.  
Agora que o sufuco acabou, a ficha 
está começando cair e as saudades 
daí estão aumentando.  
 
Ficamos felizes em saber que 
conseguiram um pastor. Será um 
novo tempo para a CPV e cremos 
que será muito bom. Deus está no 
trono e é Ele quem cuida da Sua 
igreja. Hoje viajaremos para 
descansar um pouco. Retornaremos 
no início de março, para mais 
quatro meses intensivos. 
       
Abraços saudosos, 
 
Cácio e Elisângela. 
caciosilva@caciosilva.com.br  
(31) 3488-1118 / 9654-2102  

CONGREGAÇÃO-IPV 
(PZMN – SLM – IPB) 

 
Domingos:  

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

Intercessão–19h40  
 
Núcleos nas casas:  

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



                       PASTOR AUKE RICARDO 
                              Acaba de chegar de Garanhuns-PE, para 
                              pastorear a CPV a família Van der  Meer 
                              (Auke, Nilze, Annie e Jean). Natural 
de Caranbeí-PR, de origem holandesa, formado pelo SPS de 
Campinas em 1984, casado em 1991, fez mestrado em 
missiologia nos EUA, pastoreou diversas igrejas, foi professor 
do IBEL e IBN, missionário da JMN, plantador de igrejas, fiel 
discipulador, evangelista bem preparado, convicções firmes e 
de intimidade com  Deus. Nilze, da mesma forma, é formada 
em música e professora de canto, piano, teclado e trabalha 
em casa na educação dos filhos. Eles querem pastorear e 
crescer com a CPV. Desejamos um duradouro casamento 
entre a CPV e a nova família que recebemos com alegria. A 
nova residência pastoral será na R Pedra do Anta, 80.  
 

9h30 da MANHÃ  - TEM TREINAMENTO 
Próximo domingo, 22, será o último em classe conjunta na ED.  
Dia 29, iniciarão as 3 classes com 16 aulas até junho. Escolha a sua 
turma e comprometa-se a estudar e crescer na esperança e na fé.  

No Salão, Doutrinas, com Daison e outros.  
No terraço, Panorama do AT, com Eliane e outros, e  

Líder de Núcleos, com Edgard e James.  
As crianças até 12 anos também receberão material novo, para estudar 
em casa com os pais. Procure a tia Edna.  
Todos da CPV estamos passando pelo treinamento básico de 2 anos. 
Depois teremos as classes de aprofundamento e assuntos atuais. Os 
novos iniciarão sempre pelo período básico de 2 anos.  
 

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

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

VOCÊ SABE O QUE É A 
JANELA 10-40? 

É uma faixa de terra que se estende 
do oeste da África, passa pelo 
Oriente Médio e vai até a Ásia. A 
partir da linha do equador, subindo, 
forma um retângulo entre os graus 10 
e 40. A esse retângulo denominou-se 
Janela 10/40. Esta área representa 
uma grande multidão de cerca de 3,2 
bilhões de pessoas que ainda são 
objeto dos empreendimentos 
missionários do povo de Deus. Os 
Países com as maiores populações 
não cristãs são: China, Índia, 
Indonésia, Japão, Bangladesh, 
Paquistão, Nigéria, Turquia e Irã, 
todos na Janela 10/40.  

 

DÍZIMOS   
O gazofilácio continua aberto para 
você entregar seu dízimo de janeiro. 
Use o envelope para controle interno.  
No 1º domingo – Ofertas para o 
Fundo Missionário.  
 

TERRENO 
Está calçado com pedras até no 
quiosque. Conheça o projeto fixado 
no mural. Dê sua opinião.  

 
ÁGUA VIVA  

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

DO KLÉOS (Inglaterra) 
“Eu mesmo tava me sentindo 
meio sem rumo, sem um alvo, 
sem um projeto... Hoje eu 
tenho um projeto e por isso 
sinto que minha fé melhorou. 
Estou tranqüilo no meu projeto 
de vida e apaixonado por ele. 
Gente sem esperança, sem 
projeto de vida é gente sem fé 
ou com fé doente, tendo o 
conhecimento mas dificuldade 
em praticar”. 
 

Sr. TONINHO – núc.1  
Sofreu acidente de trabalho construindo 
um telhado, quebrou o maxilar e alguns 
dentes, mas se recupera bem.  

 

ESPERANÇA  
A morte da morte. A morte vai 
acabar. Vamos assistir o enterro da 
morte. Assim como o bebê sai do 
ventre para uma vida na terra, 
vamos ressuscitar com Jesus para 
uma vida eterna. O corpo dos que 
foram perdoados dos seus pecados 
em vida por Jesus, será 
incorruptível, imortal e glorioso. 
(Reve - enterro do Pf. Walter 
Brune).  
 

VAI TER PIC-NIC 
Fale com a Néia sobre o junta-
panela de Carnaval. Um dia de 
junta panelas. Dê a sua 
sugestão.  

 

RELATÓRIO ED e CULTO de 08.02.2004 
Classes ED Culto 

Adultos (adolescentes e jovens)  37 47 
Crianças e Juniores 19 16 

Totais 56 63 
 

 


