
IGREJA PRESBITERIANA DE VILA NOVA IGREJA PRESBITERIANA DE VILA NOVA 

Dia 09/02 as 8 h, abertura da EBD. 

Faça sua inscrição e de sua família 
na secretaria da igreja:    3261-1017

      9 9967-1040

CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

O Conselho convoca a Assembleia  

Geral da IPVN, para  se reunir  

Ordináriamente, no dia 02/02/2020  

às 9 horas, em cumprimento dos 

art. 9 e 10 da  CI/IPB e do art. 4º do  

Estatuto da IPVN. Todos os mem-

b r o s  c o m u n g a n t e s  d e v e m          

comparecer. 

       Informações Bancárias IPVN: 
       CNPJ: 01.670.066/0001-51 

       Banco: SICOOB (756) 

       Conta corrente: 53566-4  

       Agência: 3285 

 

Retornaremos com 

nossas atividades no 

dia 04/02 (terça), às 

14horas. 

Esperamos todas as 

nossas colaboradoras 

para mais um ano de 

serviços dedicados à 

Obra do Senhor. 

PROJETO CAMINHANDO JUNTAS 

  SAF´s do PLGN 

 

Durante todo o mês de Fevereiro/2020. estaremos 

contribuindo com doações de produtos de higiene 

pessoal, destinados ao seminaristas do Seminário 

Presbiteriano Brasil Central. 

Disponibilizaremos uma caixa no hall de entrada 

do templo, para este fim, e também na Secretaria 

da Igreja. Contamos com a participação dos irmãos 

neste projeto. 

GRUPOS FAMILIARES 

 

 

Dia 05/02, voltamos com os Grupos Familiares: 

 

Kyrios - Rev. Wesley (19h) 

Logos - Cleizia (20h) 

Doulos (Igreja) - Rev. Hélio (19h) 

Nerópolis - Rev. Leonan 

 

Em caso de depósito 

informe seu CPF 

Reunião do Conselho 

Dia 04/02, 

às 19h30, 

na sala de reuniões. 
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