
 

 

CULTO 18 Horas 
Liturgia Ana Lídia 
Pregação Auke 

 

Infantil até 10 anos 
 

Edna. 
 

Cafezinho 
Hoje – Nilze e Auke 
Próximo domingo – Neuza e Tatão. 

 

NÚCLEOS DA SEMANA  
 N. 1 Edna/Edgard 

Segunda N. 2 Pr. Auke 

 N. 4 Carminha 

Sábado-17h N. Adolescentes Kalebe 

 
PLANTÃO ORANDO PELAS FAMÍLIAS 

11 - Hoje Ademir e Cida 3892-8657 
12 Mª Aparecida F.S. 3891-7892 
13 Ednéia 3891-2231 
14 Marina 3891-8967 
15 Ubiracy,Lydia 3892-3752 
16 Cácio e Elis. (31)3488-1118 
17 Baêta e Solange 3891-2316 

 
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 04 de julho 
 

Classes ED Culto 
Adultos (adolescentes e jovens)  36 64 
Crianças e Juniores 21 21 

Totais 57 85 
 

Obs. O plantão de oração de hoje, e outros líderes ficarão à disposição para orar pelas 
suas necessidades depois do culto.   
 
ANIVERSARIANTES  
Cácio Evangelista da Silva 14/07/76 (31) 3488-1118 

Juliana Aparecida Pinto  17/07/89 3891-6560 

Renata Bueno Cunha 17/07/94 3891-8595 

 
DE OLHO NO CALENDÁRIO 
01/ago. Início do 2º quadrimestre da Escola Dominical. 
08/ago.Dia dos pais. 
21/ago.Tarde de lazer dos núcleos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos”. 

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

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 

Número  122  –     11 de julho de 2004 
 

DICAS PARA UMA VIDA DE ORAÇÃO. 

Para ser verdadeiramente uma pessoa de ora-
ção, é preciso ter um relacionamento com A-
quele a quem você ora. Orar, acima de tudo, é 
uma oportunidade de desfrutar da intimidade 
com Deus. Orar é estabelecer um vínculo com 
Deus Pai, que anseia por esse relacionamento 
conosco.  
Conhecer a Deus é entender que nós 
temos que manter o relacionamento e a 
aliança que temos com Ele. Você é o fi-
lho, Ele é o seu Pai. Você é a noiva, e 
Ele, o Noivo.  
Jesus nos adverte que nós podemos fa-
zer a Sua obra e, ainda assim, não ser-
mos reconhecidos por Deus. 
Mateus 7:21 a 23 (NVI) “Nem todo a-
quele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, en-
trará no Reino dos céus, mas apenas 
aquele que faz a vontade de meu Pai 
que está nos céus. Muitos me dirão na-
quele dia: “Senhor, Senhor, não profeti-
zamos em teu nome? Em teu nome não 
expulsamos demônios e não realizamos 
muitos milagres?’ Então eu lhes direi 
claramente: ‘Nunca os conheci. Afas-
tem-se de mim vocês, que praticam o 
mal!’” 
 

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,  Jussa-
ra, Angélica, Pbs em 
disponibilidade: Daison 
e Edson.  
 

Missionários apoiados: 
Kléos (Estud. Inglaterra), 
James (Rebusca),  
Emeric (Rebusca), Cácio 
(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 



Como posso desenvolver um relacionamento íntimo com 
Deus?  
A. Passando tempo com Deus, todos os dias  
B. Estudando a Palavra de Deus  
C. Louvando  
D. Arrependendo-se  
E. Exercitando a presença do Senhor 

  
Hoje é o domingo do dízimo. 
Com alegria e fidelidade cultuemos a Deus, entregando a Ele 
nossos dízimos, expressando assim nossa gratidão, fé e total 
dependência do Pai celestial. 
 
INTERCESSÃO. 
APADRINHAMENTO DAS CRIANÇAS DA REBUSCA.  
Continuemos orando pela benção de Deus sobre o Missionário 
James no  empenho de conseguir novos padrinhos para as cri-
anças da Rebusca! 

 

ESCOLA DOMINICAL – JULHO  
.Hoje – Disciplina da Adoração com o Emeric.  
Dia 18 – Disciplina da Orientação com  a Ana Lídia e Ednéia.   
Dia 25 – Disciplina da Celebração com o Wagner e Cláudia. 

 
REUNIÃO COM PROFESSORES DA E.D  
HOJE às 19: 40, reunião de avaliação, no salão da igreja. 
 
PRÓXIMO QUADRIMESTRE DA ED 
Iniciará no dia 1-agosto. Além de Panorama do Novo Testamen-
to, teremos uma classe sobre discipulado com o pastor Auke e 
outra classe com  Cláudia e Wagner sobre Ouvindo Deus e fa-
zendo a Sua vontade.Inscrições antecipadas com a Claudia, para 
reserva de apostila. 
 
ALMOÇO COMUNITÁRIO DA CPV NA ASPUV 
O Almoço foi um sucesso, parabéns a todos aqueles que par-
ticiparam para a realização do mesmo. Estavam presentes 92 
pessoas. 

 Mordomia do dinheiro: 
1.De quem é o dinheiro – de Deus por 
direito de criação e capacitação.O cris-
tão é apenas gerente e não dono dos 
recursos que dispõe. 
2.Deus tem um plano para o dinheiro- 
que nos confia; 
(a) Suprir as nossas necessidades e de 
nossos familiares. 
(b) Abençoar outros por nosso inter-
médio: Irmãos necessitados, os po-
bres. 
(c) Devemos usar o dinheiro para sus-
tentar a obra de Deus neste mundo 
através de contribuições regulares e 
proporcionais que fazemos para a 
Igreja. 
3.Princípios gerais para o uso do di-
nheiro. 
(a) Aprender a gastar sabiamente. 
Devemos planejar nossos gastos (Lu-
cas 14.28-30; Provérbios 19.2) e parar 
com despesas desnecessárias (Isaías 
55.1-2).  
 (b) Não presumamos da graça de 
Deus. Conheci um casal cristão que 
comprou um bem valioso e pagou 
com cheque pré-datado, orando para 
Deus mandar o dinheiro.  

O dinheiro não veio, e a coisa 
acabou na justiça, com péssimo 
testemunho contra o Evangelho 
Não devemos tentar a Deus que-
rendo ter um padrão de vida que 
é acima dos nossos recursos 
 (c) Pratique a respiração finan-
ceira. O Senhor Jesus nos ensina 
em Lucas 6.37-38 que recebe-
mos na mesma proporção em 
que damos. É verdade que Deus 
nos abençoa financeiramente 
apesar de nossa falta de amor 
para com outros, mas ele tem 
prometido abençoar de forma 
especial os que dão abundante-
mente para os necessitados.  
 (d) Evite estas coisas o máximo 
que puder: tomar emprestado 
para comprar algo que se desva-
loriza facilmente (Deut 15.6; 
Prov 22.7); ficar por fiador de 
estranhos (Prov 11.15; 17.18). 
O dinheiro tem escravizado 
muitos cristãos. Mas quando 
aprendemos a usá-lo segun-
do o ensino da Bíblia, torna-
se instrumento do bem aqui 
neste mundo 
  

                                                                                            _________________________________________________________________ 

Mensagem  – Aprofunde no seu núcleo          ���� Note e anote  
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________  


