
CULTO 18 Horas Liturgia Edgard   
Pregação Auke 

 

Infantil até 10 anos 
 

Edna 
 

Cafezinho 
Hoje – Cida Leite e Fernanda 
Próximo domingo - Carminha e Adão 

 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Márcia/Tekinho 

Segunda N. 2 No quiosque 

 N. 4 Osmar/Ter 

Em teste N. Jovens Falar c/ Pr Auke 

Sábado-17h N. Adolescentes Kalebe 

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

23 - Hoje Wagner e Cláudia 3885-1550 
24 Tinoco e Elíbia 3891-8448 
25 Galvin e Dilcimar 9629-8922 e 3891-2563 
26 Tatão e Neuza 3891-8741 
27 Priscila 3892-2718 
28 Francisco e Lúcia             3891-7915 
29 Eunice 3891-8595 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 16 de maio 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  35 55 
Crianças e Juniores 17 27 

Totais 52 82 
 

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

ANIVERSARIANTES. 
Elíbia Maria de Souza Tinôco, segunda, 24 -3891-8448. 
Ana Luiza Fernandes Alves, quarta, 26 - 3891-8785. 
Beatriz Ribeiro de Souza Lima, quinta, 27, 3892-6587. 
William Mateus de Souza Carvalho, sábado, 29 -3892-6641. 

 
DE OLHO NO CALENDÁRIO 
30/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  115  –     23 de maio de 2004 
 

A ASCENSÃO DE JESUS 
É motivo de alegria para o cristão, pois marca a conclu-
são da obra redentora de Cristo, demonstra a Sua vitó-
ria, e foi o início real do seu reinado. Alem de motivo de 
alegria também o é de esperança, pois ele foi para pre-
parar nos lugar. A Ascensão de Jesus é um forte 
motivo para a santificação, pois nos faz lembra 
que aqui somos peregrinos e leva a nossa 
mente para as coisas do alto onde Cristo está.  

 

DISCERNINDO A VONTADE DE DEUS 
Deus nos promete orientar: Salmo 32:8.  
Como discernir, como reconhecer a vontade, a 
direção de Deus? 
Deus nos orienta pela palavra, ela é comparada 
com uma lanterna para conduzir os nossos pas-
sos e uma luz para orientar os nossos caminhos. 
Sl. 119:105 
Ele promete dar sabedoria àqueles que o pedem, 
com fé, em suas orações.Tiago 1:5,6. 
A Palavra diz que ele nos orienta pelo conselho 
de homens sábios, homens que temem a Deus e 
tem experiência de caminhada com  
o Senhor. Provérbio 11.14; 15:22. 
A Bíblia ainda diz que a paz de Deus é um ins-
trumento, um arbitro em nossos corações, no 
reconhecimento da vontade divina. Col. 3.15. 
Na sua soberania ele pode também nos orientar 
por circunstâncias que acontecem. Rute. 
A melhor direção vem através da orientação que 
vem de uma soma destes fatores.   
 
 

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 



 
 
EQUIPE E ORGANIZAÇÃO DE DIÁCONOS DÃO SEGURANÇA PA-
RA A CPV.  
O controle exigido pelo PZMN para coleta de ofertas e dízimos, através de uma 
dupla de diáconos que listam, conferem e recebem e depositam para o contro-
le da tesouraria, funciona.  
Se não fosse esta listagem e conferencia, não seria possível descobrir que a 
CEF errou 100,00 num deposito da CPV, registrando um valor menor em 
100,00 que já foi reposto.  
Também não descobriríamos tão fácil uma outra diferença de 50,00 que o 
dinheiro em espécie ficou sem retirar do envelope e voltou para o escaninho 
com o dinheiro dentro.  
Parabéns pela equipe e organização dando segurança para a CPV 
INTERCESSÃO 
Jussara pede orações pela sua mãe que anda muito deprimida gerando pro-
blemas cardíacos. Oremos também pelo restabelecimento da Jussara que foi 
submetida a uma cirurgia de varizes na última sexta-feira. 
Ore agradecendo pela resposta dada a Angélica e filhos e pela graça que 
Deus lhes tem dado de aceitar esta resposta, e peça que Deus os ajude a 
adaptar à nova situação. 
Orar pelo Pr Lucio diretor do CEM, que está com problemas de saúde. 
Roguemos pela saúde do irmão do Osmar. 
Pela saúde e cirurgia do Pastor Benjamim Folli. 
Oremos pelo retorno de Tonica e Delnia que estão voltando da Europa em 
viagem pela Interserve-CEM. 
Oremos pedindo a orientação de Deus para o Ademir e a Cida na decisão 
quanto a local de trabalho. 
Peçamos a benção e a proteção de Deus para a viagem do James em 
busca de novos padrinhos para a Rebusca.  
Que Deus orienta a eleição na FUNARBE e o futuro trabalho do irmão Edgar. 
Oremos pela benção de Deus sobre o jantar dos namorados sob a coorde-
nação do Emerick e pela benção de Deus na realização do seu propósito e-
vangelístico. 

Pedido de Oração pelos familiares do Pastor Auke. 
Dona Helena, minha mãe, sofreu uma isquemia cerebral e está enfraquecendo 
visivelmente.  
Minha cunhada que sofre de câncer já alguns anos e está com vários tumores, 
e que precisa fazer quimioterapia toda semana, está impedida de faze-lo a 
várias semanas pois os leucócitos estão baixos demais. 
Agradeça  - Meu cunhado que fez cirurgia de câncer de próstata passa bem.  
Oração paterna pelos filhos: Senhor Jesus ajuda-me a exercitar a paciência  
que Tu me tens dado. Ajuda-me a esperar em ti o progresso dos meus filhos. 
Que eles possam ser transformados em bênçãos para outros. Amém. 
 
 

 
 
MUTIRÃO DE LIMPEZA.  
 

No próximo sábado, a tarde, todos estão 
convidados para um mutirão para a lim-
peza da área do nosso terreno e replantio 
e manutenção de arvores. 
  
JANTAR DOS NAMORADOS. 
Todos estão convidados para participar e 
colaborar na realização do jantar dos na-
morados sob a coordenação do Emerick.  
 
 Em julho teremos a ED em classe 
conjunta, num horário diferente às 17 
horas. O Culto será normal das 18h15 
às 19h15, seguido do cafezinho con-
forme escala. 
 
NASCIMENTO DA ALICE. 
Damos as boas vindas à  Alice, filha da 
Esterno que nasceu no último dia 18. Vo-
tos de benção de Deus para Éster e sua 
filha.  
 
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 
 

 

 Bozo palhaço do SBT estará pre-
sente no aniversário da CPV em 
junho.  
 

Culto Histórico no Quios-
que. 
 No domingo passado dia 16 foi 

realizado o primeiro culto no quios-
que da futura sede da CPV. O culto 
contou com a expressiva participa-
ção de 82 pessoas entre crianças, 
jovens e adultos.  

Uma vez por mês vamos realizar 
o culto no quiosque. 
 
ANA LÍDIA DE CASA NOVA. 
A Ana Lídia está morando por per-
to, na casa aonde morava o Cássio, 
mas mantem o mesmo telefone. 
 
DAISON EM 2ª LUA DE MEL. 
O irmão Daison e sua esposa Tia 
Maria estão de férias, de lua de 
mel, (aniversário da Tia Maria e de 
casamento), na Argentina, oremos 
pela bênção e proteção para o ca-
sal. 
 
Pense: “Não existe família perfeita, 
existe família bem ajustada” 

 
Reunião de líderes de núcleo – 
Terça feira na casa do Cláudio.         

                                                                                            _________________________________________________________________ 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________  


