
CULTO 
 

18 Horas 
Liturgia Núcleo II – Cláudio  
Pregação Pr. Alessandro     

Infantil Edna 
 

Cafezinho  
Hoje – Baêta e Solange   

Dia 8 –  Jorge e Lígia Dergam  
 

 

NÚCLEOS 
Dia Núcleo Casa 

Segunda N. 1, 2 e 4 Fique atento.  
A partir do dia 9 de 
fevereiro 

Quinta Adolescentes 

Sábado N. 3 e Jovens 

 

 

PLANTÃO DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS 
Dia  Responsável Telefone 
01 Kléos 00xx 44 113 245 5821 
02 James 3892-2739 
03 Carminha 3892-5735 
04 Marcy 3891-8497 
05 Eliane 3891-8799 
06 Márcia 3891-8581 
07 Angélica 3891-2311 

 
 
 
 

� ANIVERSARIANTE 
 

Hoje, 01 – Solange Mara Bigonha – 3891-2316 
  

� DE OLHO NO CALENDÁRIO 
 
24/02 – Piquenique de carnaval (Néia); 
29/02 – Início dos cursos da Escola Dominical; 
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.  
 
 
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  99     –     o1  de fevereiro de 2004 
 

VERIFIQUE O ÓLEO 
 

Kléos & Lúcia - núcleo 2 (Inglaterra)  
 
Para funcionar bem, os componentes internos de um 
motor (de carro, por exemplo) são imersos em óleo. Sem 
este, o atrito entre aqueles superaquece o motor a  ponto 
de fundí-lo. O lubrificante amacia a relação entre as 
partes e faz com que o motor gire mais fácil, sem 
desgaste excessivo. Não deixe o motor funcionar sem 
lubrificante. Os sintomas de um motor em desgaste pelo 
baixo nível ou óleo velho geralmente não são visíveis a 
curto prazo.   
 

 Veja o que a Bíblia diz em Jd 18-22 (NVI): 
 

 "Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão 
os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que 
causam divisões entre vocês, os quais seguem a 
tendência da sua própria alma e não tem o Espírito. 
Edifiquem-se, ... orando no Espírito Santo. Mantenham-
se no amor de Deus... Tenham compaixão daqueles que 
duvidam; a outros, salvem, arrebatando-os do fogo; a 
outros ainda, mostrem misericórdia com temor..." 
 

O instrumento peculiar de satanás para investir contra o 
motor da igreja é tentar tirar dela o óleo. Ele sutilmente 
tira um pouquinho aqui e alí, aumentanto o atrito entre 
nós, embaralhando conceitos que são inegociáveis. A 
situação se complica quando tentamos contornar o 
problema complentando o nível com óleo de segunda 
categoria!  
 

As instruções do irmão de Jesus são claras: há 
mecânicos picaretas por aí. Verifique periodicamente se 
o óleo do motor está baixo. Renove-o de tempos em 
tempos. Faça isso edificando-se um ao outro, orando no 
Espírito, conservando-se no amor de Deus, sendo 
pacientes com os que não pensam como você, 
interessando-se pelos que não são salvos e rejeitando 
óleo de procedência duvidosa. ...não entristeçais o 
Espírito Santo de Deus.... (Ef 4.30) ... mas enchei-vos 
do Espírito. (Ef 5.18) 
  

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 



PR. ALESSANDRO 
Aproveitando os cursos do CEM, 
estamos recebendo e conhecendo 
o Pr. Alessandro e a esposa 
Wanessa. Casados há 2 anos, 
ordenado ao pastorado em 
dezembro, formado pelo SDE-
BH, residem em Ribeirão das 
Neves. Ela nasceu em Linhares-
ES e ele em BH. Ele vai pregar no 
culto da noite. 
 

MISSÕES – HOJE 
Participe com entusiasmo do 
Fundo Missionário da CPV, com 
envolvimento da sua família, 
mesmo sem o envelope.  
2º domingo - próximo: Dízimos. 
Use o seu envelope. 
 

CIRURGIAS 
Ademir, em SP – 3892-8657  
Carminha –3892-5735  
 

FREEZER 
Ganhamos para o quiosque um 
freezer do Cristiano e Laurinha. 
Obrigada, CPV.  

DANIEL, ELAINE e 
SARA COLPANI 

Acabam de chegar do treinamento 
de evangelismo na JOCUM-BH, 
por 25 dias. Próximo domingo irão 
participar e testemunhar, sendo a 
liturgia pelo núcleo de 
adolescentes. 
 

PROJETO DE  
CONSTRUÇÃO 

Os desenhos e plantas para análise 
e discussão feitos pelo Baeta, estão 
na mesa. O terreno agora está 
calçado.  
 

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

CELULAR NOVO 
Cácio-Elisângela – 9654-2102  
Visite sua página na Internet:  
www.caciosilva.com.br  

 
“O sal tem uma linguagem sadia, não mentirosa e a luz realiza 
transações honestas e paga suas contas em dia”.  
 
 
Mensagem da noite          ���� Note e anote  __________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

PR. AUKE E DONA NILZE 
“A lua reflete o sol e nós refletimos Jesus. Sem Jesus nada 
acontece”.  Frase do Pr Auke no domingo passado. Tivemos 
também a participação da esposa Nilze no teclado. A Mesa Diretora 
e demais líderes estão buscando o direcionamento de Deus para o 
pastorado definitivo da CPV. Deus sabe quando e quem. Vamos 
descobrir com oração, amor, concordância, análise, discussão e 
consenso. Na quarta-feira, 4, na casa do Emeric, tem reunião da 
Mesa e Líderes. 

 

ESCOLA DOMINICAL – 9h30  
Assunto único dias 1, a 22 fevereiro, sob a coordenação do James.  
A partir de 29 de fevereiro, iniciaremos os 3 cursos com 16 aulas: 
Doutrinas (Daison e outros), Panorama do Antigo Testamento 
(Eliane e outros) e Liderança de núcleos (Edgard e James).  
 

AULA INAUGURAL – CULTO DE 
ABERTURA SEMESTRE CEM  

Amanhã, 19h30 com a Profa. Durvalina Bezerra, Diretora do 
Seminário Betel de São Paulo. Em seguida, uma reunião da Mesa 
Diretora e líderes no CEM, com o Pr. Alessandro.  
 

CALOUROS UNIVERSITÁRIOS   
Rafael, filho do Carlos Chileno e Lúcia, em Informática na UFV e o 
Kalebe, em Direito na ESUV.  
 

ASSINE A PARCERIA COM A CPV 
A revista laranja, ajuda na aplicação do princípio bíblico da semana 
aos seus filhos de forma lúdica, prática e divertida, mas ela somente 
será dada a quem solicitar pra tia Edna.    
 

CRUZ (Alegria – Ressurreição)  
A nossa cruz não é crucifixo. Ela deve ser vazia ou vazada, porque 
simboliza um cristianismo vivo, da ressurreição futura de todos os 
homens, para curtirem a vida eterna com Jesus.  
 

RELATÓRIO ED e CULTO de 25.01.2004 
Classes ED Culto 

Adultos (adolescentes e jovens)   63 

Crianças e Juniores  11 

Totais   74 
 


