
 

 

CULTO 18 Horas 
Liturgia Osmar   

Pregação Auke  
Infantil até 10 

anos 

 
Edna 

 

Cafezinho 
Hoje – Marcy e Emeric   
Próximo domingo - Cida Leite e Fernanda 

 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Edna e Edgard 

Segunda N. 2 Lígia 

 N. 4 Carminha 

Em teste N. Jovens Falar c/ Pr Auke  

Sábado-17h N. Adolescentes Kalebe 

 

PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 
16 - Hoje Ubiracy 3892-3752 

17 Baêta 3891-2316 
18 Wiliam 3891-4250 
19 Camila 3891-8568 
20 Osmar, Teres. 3891- 3382 
21 Edson 3891-4250 
22 Lígia 3891-8568 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 09 de maio 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  40 67 
Crianças e Juniores 22 29 

Totais 62 96 
 

Obs. O plantão de oração de hoje, e outros líderes ficarão à disposição para orar pelas suas necessi-
dades depois do culto.   
 

ANIVERSARIANTES 
 

Maria Olzany Silva, Segunda, 17 - 3891-2383. 

Luis Otávio Pacheco, Sexta, 21 - 3891-8581. 
 
DE OLHO NO CALENDÁRIO 
22/mai – 50 dias após a Páscoa – Pentecostes.  
7/jun – Dia mundial de oração pelas crianças e adolescentes em risco. 
12/jun – Dia dos namorados (aberto para organização).  
18 a 20 jun – 1ª Conferência evangelística (aniversário da CPV).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos” 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  114   –     16 de maio de 2004 
 

Culto Noturno: 
Texto 5:15-21; 6:1-4. 

Tema: A Missão dos Pais Cristãos. 
Os pais não devem desestimular o desenvolvimento 
dos filhos através da ausência na criação ou na corre-
ção dos mesmos, nem desencorajar a formação da 
individualidade através de uma educação superprote-
tora, nem serem autoritários ou passionais na disci-
plina, a fim de evitar que seus filhos se sintam mago-
ados, e cultivam a amargura de espírito e desenvol-
vam um gênio iracundo.  
Antes em gratidão pela salvação e como testemunho 
de que na comunidade da igreja o poder de Deus de 
reconciliar as pessoas a si próprio, é compartilhado e 
experimentado através de relacionamentos transfor-
mados, os pais cheios do Espírito e da vida de Cristo 
devem criar os filhos, com amor, prudência e sabe-
doria, para a maturidade através de palavras de enco-
rajamento, cultivando o caráter na palavra de Deus, 
corrigindo quando necessário com firmeza e amor.   
  
Exercitando a presença de Deus.  
Pratique apenas o “estar com Deus”. Simplesmente 
desfrute da companhia dEle, e deixe que Ele aprovei-
te a sua companhia.  

 

 

CONGREGAÇÃO-IPV 
(PZMN – SLM – IPB) 

 

Domingos:  
E. Dominical–9h30  
(Em Julho às 17h00) 

Cultos–18h00 
 

Quartas:  
Intercessão–19h40  
 

Núcleos nas casas:  
Ver escala da semana 
 

Mesa Diretora:  
Pr. Auke (Pres.),  
Osmar Ribeiro (vice) 
Edgard, Wiliam,  Jussara 
, Angélica,  , Pbs em 
disponibilidade: Daison 
e Edson  
 

Missionários apoiados: 
Kléos (Estud. Inglaterra), 
James (Rebusca),  
Emeric (Rebusca), Cá-
cio(Amém) e  
Tinôco (Água Viva).  
 

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.  
 
 

 

                   B O L E T I M    S E M A N A L 

COMUNIDADE 

PRESBITERIANA 



 

Às vezes, só sentar em silêncio com o Senhor pode trazer profunda comunhão e 
restabelecer seu espírito, mente e corpo. Um tipo de exemplo humano desta expe-
riência seria um casal apaixonado que se casou há muitos anos. Eles não preci-
sam dirigir ao companheiro nenhuma palavra, mas um simples olhar ou sorriso 
transmite intimidade e segurança. 
Não é preciso falar o tempo todo com Ele. Não se pode esperar sempre uma 
grande revelação dos céus enquanto se ora. Basta, às vezes, desfrutar da presença 
dEle. 
Parte do exercício da presença de Deus é compreender que Ele está sempre com 
você. Isso é um fato bíblico, que não está baseado nas suas emoções. Deutero-
nômio 31:6 (NVI) “Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem 
apavorados por causa delas, pois o SENHOR, o seu Deus, vai com vocês; nunca 
os deixará, nunca os abandonará.” A presença de Deus existe o tempo inteiro. 
Aprender a reconhecer que Ele está presente, por outro lado, requer tempo e pa-
ciência. Apenas aproveite o Seu amor, pois na presença de Deus o medo não 
habita, a ansiedade não subsiste, a opressão não se sustenta. Você precisa apren-
der a estar sintonizado na presença de Deus, que sempre está lá — mas você pre-
cisa reconhecê-la. 

INTERCESSÃO:  
Rogamos que Deus console e conforte a família do irmão Ubiracy com o faleci-
mento da irmã do mesmo.  
Agradeça e interceda a Deus pelo cunhado do Pastor Auke, o Wilfred, que sofreu 
cirurgia quinta-feira por motivo de câncer da próstata, e que passa bem. 
Agradeça a Deus pelas seguintes bênçãos derramadas sobre a família Alves nos 
últimos dias:  
A) pela  cirurgia bem sucedida da Hadassa, como também pelo resultado da 
biopsia indicando que o cisto não era maligno. 
B) Agradeça e interceda pelo noivado da Kézia com o Beto que ocorreu 
no último dia 13. 
C) Pelo Lísias, cunhado da irmã Edna que reside em Uberlândia e que 
conseguiu trabalho na Universidade de Uberlândia 

  
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
HOJE CULTO NO QUIOSQUE 
Hoje às 18:00 horas o nosso culto será 
realizado no quiosque. 
 
Bozo palhaço do STB estará no aniversá-
rio da CPV em junho.  
ED ÀS 17 HORAS. 
 
Em julho teremos a ED em classe conjun-
ta, num horário diferente às 17 horas. O 
Culto será normal das 18h15 às 19h15, 
seguido do cafezinho conforme escala. 
 
 MULTIPLICAÇÃO DE NÚCLEO - O 
Núcleo nº 1 está para se multiplicar, é 
motivo de alegria, gratidão e intercessão. 
 
BOLETIM SEMANAL 
Todas as notícias do interesse da COMu-
nidade, pedidos, agradecimentos e classi-
ficados podem ser passados pelo telefone: 
3891-9762 ou enviados diretamente para o 
meu E-mail: aukevanderme-
er@terra.com.br 
 
REUNIÃO DE LÍDERES DE NÚCLEO. 
Na 3ª feira às 19:30 na casa do irmão Ed-
gard. 

. ASSEMBLÉIA DE SÁBADO 
PASSADO NO QUIOSQUE 
Na assembléia houve consenso de 
que a construção base da sede deve 
ser afastada, deixando a parte da 
frente, plana, livre para praça, lazer 
e estacionamento. Ficou confirmado 
uma comissão de construção com os 
seguintes irmãos: Sílvio – Relator, 
Baeta, Cláudio, Jose Henrique, Al-
mir e Márcia – Secretária. A comis-
são ficou encarregada de estudar a 
viabilidade da inclusão das novas 
idéias levantadas na reunião ao pro-
jeto, apresenta-lo com fins motiva-
cionais e de envolvimento de toda a 
igreja numa ED e após aprovado 
pelo Conselho da IPV poderá iniciar 
o processo de construção e levanta-
mento de recursos em fundo especi-
al para este fim junto à tesouraria da 
CPV. 
 
Uma vez por mês vamos realizar o 
culto no quiosque.  
 
 
 
  

                                                                                            _________________________________________________________________ 

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


