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IDENTIDADE  

Somos uma igreja que nasceu no Bairro João Braz, a partir de um grupo 
familiar iniciado em 1993, que se tornou um ponto de pregação e depois uma 
Congregação, sendo organizada pelo PZMN – Presbitério Zona da Mata Norte 
em 4-dezembro-2004.  
Somos Calvinistas, nos identificamos com a reforma protestante do século XVI. 
Somos conservadores na doutrina, contemporâneos na liturgia. Cremos que 
todos os dons espirituais são para hoje. Enfatizamos relacionamentos em 
grupos familiares, que chamamos de Núcleos e os ministérios, como forma de 
evangelização, discipulado, comunhão e serviço no Reino de Deus.  

CONVICÇÕES DA CPV 

A CPV quer ser uma igreja fiel a Palavra de Deus, missionária, relacional e 
relevante na sociedade, que se desenvolva nas áreas de Adoração, 
Evangelização, Oração, Ensino e Diaconia, onde cada crente seja discipulado, 
treinado e obedeça a ordem de transformar cada pessoa num verdadeiro e 
frutífero discípulo de Jesus. Enfatizando o evangelismo pelo discipulado 
pessoal, através da amizade e relacionamentos. Buscando relacionar-se 
primeiro com Deus no “quarto de escuta”.  

EVANGELISMO, MISSÕES E AÇÃO SOCIAL: Cremos que a igreja local é 
responsável por disseminar o evangelho, as boas novas, para a sua região, 
para seu Estado, seu País e outros países. A igreja foi chamada para sair do 
mundo para adorar a Deus e ao mesmo tempo, é enviada de volta ao mundo a 
fim de testemunhar e servir. Precisamos fazer parte do mundo das outras 
pessoas: o mundo dos pensamentos, compreendendo os mal-entendidos do 
evangelho; o mundo dos sentimentos, criando empatias com as suas dores e 
dualidades; o mundo do dia a dia, vivenciando a humilhação e oferecendo 
dignificação através do Evangelho do Reino. Não podemos oscilar em 
extremos, isto é, supervalorizar a santidade, afastando do mundo ou 
amoldando ao mundo e negligenciando a Missão. Para isto, somos todos 
ungidos igualmente conforme I Pe 2.9 e chamados a ministrar ou servir de 
acordo com os dons (não somente o pastor). É um princípio natural do cristão, 
testemunhar e fazer discípulos. Um mandamento que precisa ser obedecido 
por todos.  

IDEAL E REALIDADE DA CPV: Ideal é um sonho: Uma comunidade sempre 
empenhada em adorar a Deus e compadecida pelo mundo que a cerca. Um 
refúgio de amor e paz e um povo em peregrinação para a Cidade Eterna. Uma 
comunidade relacional e terapêutica, que cresce da imaturidade para a 
maturidade e da maturidade ao serviço. A realidade: É que vivemos cutucando 
uns aos outros como um monte de miseráveis meio deseducados e meio 
salvos, sem a correta motivação. Mais preocupados com a própria manutenção 
do que com a Missão recebida de Deus: Ide e fazei discípulos. Desejamos 



enfatizar tanto o ideal quanto a realidade, buscando um real avivamento pela 
renovação provocada na intimidade com Deus no “quarto de escuta”.  

Como Comunidade local, temos a visão de ser: 

Uma igreja relacional  

Onde todos nutrem relacionamentos saudáveis e profundos, através dos quais 
edificam uns aos outros, evangelizam amigos e discipulam os novos na fé. 
Celebram ao Senhor na grande reunião (culto – templo) e vive a comunhão nas 
pequenas reuniões (núcleos – casas), com o objetivo de transformar cada 
pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. 

Uma igreja avivada  

Onde todos prezam por uma vida santa e consagrada ao Senhor, confessando 
seus pecados a Deus e aos irmãos, com abandono dos mesmos. Uma igreja 
que ora com intensidade e contrição, buscando sempre ouvir a voz de Deus no 
seu quarto de escuta, para proclamar fora das paredes. Que busca na Bíblia 
seus princípios de conduta prática. Tem autoridade e unção do Espírito. E 
celebra ao Senhor de forma viva e agradável. 

Uma igreja missionária  

Que deseja anunciar o evangelho à “todo o mundo”, fazendo o nome de Deus 
conhecido a “toda criatura”, entre “todas as nações”, “até os confins da terra”. 
Que vê o mundo como campo missionário, importando-se com os de longe e 
com os de perto, com a alma e com o corpo. Que prega salvação espiritual e 
dignificação da vida pelo Reino dos Céus. Que é relevante para a sociedade 
onde está inserida e envia seus filhos a outras partes do mundo, para a glória 
de Deus. 
 
CAMINHANDO NA VISÃO 

Para caminhar na visão, enfatizamos três princípios bíblicos que funcionam 
como um tripé na nossa Comunidade. 

Edificação – I Ts 5.11 

Somente o próprio Deus pode edificar a Sua igreja, entretanto, aprouve a Ele 
nos usar neste processo de edificação. Não é apenas o pastor/pregador que é 
usado para edificar, mas todo e qualquer cristão autêntico. Uns edificam aos 
outros à medida que exercitam seus dons, talentos e ministérios. Tanto 
crianças como velhos podem edificar um ao outro, através de relacionamentos 
saudáveis, compartilhando as bênçãos e dificuldades do dia-a-dia, orando e 
ministramos uns aos outros, e assim, todos são edificados e usados como 
edificadores.  

Evangelismo – At 5.42 

A igreja não é uma comunidade ‘umbigocêntrica’ (voltada para o seu próprio 
umbigo). É sim uma comunidade sem fronteiras, vocacionada para ser bênção 
a todas as pessoas, seja do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. 
Assim, a igreja não pode existir sem evangelismo, pois ela não é um fim em si 
mesma. Cada participante deve orar e falar de Jesus para seu ‘círculo imediato 
de relacionamentos’, conduzindo seus amigos a Cristo. 



 

Discipulado – Mt 28.19 

Discipulado é muito mais que o período de fundamentação básica na fé cristã 
do novo convertido. É sim um estilo de vida, onde estamos sempre procurando 
parecer mais e mais com Cristo, deixando que Ele forje em nós o Seu caráter. 
Mas os novos na fé precisam caminhar da imaturidade à maturidade, e da 
maturidade ao serviço. A melhor forma de crescer na fé, é caminhar com 
alguém um pouco mais experiente. Desta forma, todos os membros maduros 
da CPV, são convidados a, através da amizade e relacionamentos, formar 
parcerias de discipulado com aqueles que estão iniciando sua caminhada, com 
o objetivo de crescerem juntos, rumo ao ministério cristão. 
 

RELACIONANDO NA VISÃO  

Relacionamento é a palavra-chave para caminhar na visão da nossa 
Comunidade. Sem relacionamento, a edificação, o evangelismo e o 
discipulado, estarão comprometidos. Entendemos ser preciso relacionar-se em 
três dimensões: 

Relacionamento com Deus 

A comunhão pessoal com Deus é necessidade primária, para a verdadeira 
espiritualidade. É algo que desenvolvemos na nossa particularidade, na nossa 
solitude, no nosso ‘quarto de escuta’. Um tempo diário para orar, meditar na 
Bíblia e ouvir a voz de Deus é o principal meio para desenvolver este 
relacionamento. 

Relacionamento na Igreja 

Somos chamados para viver em Comunidade. A idéia bíblica de Igreja envolve 
necessariamente relacionamentos. O convívio com os irmãos não está limitado 
aos encontros nas reuniões, mas acontece no dia-a-dia, num ambiente de 
amizade. Este convívio é que possibilita a real comunhão. 

Relacionamento fora da Igreja 

Não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E é para este mundo que 
somos chamados para ser ‘sal e luz’. Na cidade e no trabalho, convivemos com 
pessoas que não fazem parte da Igreja. Devemos investir nas amizades,  para 
que o evangelho se manifeste através de nós. 
 
VALORES 

1. Família - Como célula mãe onde são comunicados os princípios 
fundamentais da fé e a preparação para a caminhada cristã na sociedade.  
2. Santidade - Para viver de modo agradável diante de Deus e dos homens é 
necessário uma vida separada do pecado. 
3. Caráter - Expressão da santidade prática que desemboca uma vida ética, 
íntegra, honesta e sem avareza, revelando os compromissos do crente com o 
Senhor. 
4. A Comunhão dos Santos - Para o crescimento espiritual, exercício dos 
dons; identificação mútua na fé em Cristo, por isso enfatizamos os grupos 
familiares (núcleos) e as diferentes reuniões comunitárias. 



5. O Ensino da Palavra de Deus - Através do púlpito, da Escola Bíblica de 
Treinamento, dos Núcleos e o do aconselhamento pastoral como o fator de 
transformação de vida e habilitação para os ministérios. 
6. Evangelização e Missões - Cremos que toda a nossa ação deve ser para 
glorificar a Deus ganhando novas pessoas para a vida no Reino dos Céus, no 
Bairro, em Viçosa, em Minas Gerais e até os confins da terra. 
7. Adoração - Como expressão de nosso amor a Deus e como fator de 
libertação dos oprimidos. 
8. Ação Social – Com o fim de evangelizar e como resultado de nossa teologia 
de missão integral. Os pobres, estrangeiros e viúvas tem um lugar especial no 
coração de Deus. 
9. Trabalho em equipe - A igreja é governada por um conselho em 
conformidade com os supervisores e líderes dos Núcleos e demais ministérios.  
10. Discrição e Transparência nas Finanças - Cada membro é informado 
onde e quanto são aplicados os recursos financeiros. 
11. Os dons do Espírito Santo - Usados de modo equilibrado e sério, são 
bênçãos na expansão no Reino de Deus. 
12. Ministério Específicos - onde cada crente pode desenvolver o seu Dom e 
ser frutífero e realizado. 
13. Neutralidade da Política Partidária - Todo crente é chamado para exercer 
sua cidadania com responsabilidade mas, a igreja como instituição não tem 
ideologia política nem ação política partidária, os irmãos que se candidatam a 
cargos eletivos não são candidatos da igreja, são membros e ministros do 
Reino e da igreja na política. 
14. Tolerância - Com os que pensam diferente. 
15. Treinamento Contínuo - Como estratégia de geração de novas lideranças 
e a busca da excelência no ministério com vistas no Reino dos Céus. 
16. Oração Pessoal e Comunitária - é a chave para uma vida cristã saudável, 
abençoada e frutífera. Todos devem aprender a entrar na solitude do “quarto 
de escuta”.  
27. Estilo de vida simples - Temos aprendido pela Bíblia, que o cristão deve 
viver um estilo de vida simples. Cremos que Deus dá prosperidade aos que lhe 
são fiéis e eficientes em seu trabalho, mas, devemos viver sem ostentação e 
luxo, cuidando da reciclagem e utilização de materiais ecologicamente corretos, 
sem desperdício.  

EDUCAÇÃO CRISTÃ  

Escola Bíblica de Treinamento  
(Ex- Escola Bíblica Dominical) 

É um poderoso instrumento nas mãos de Deus para treinar os líderes e ensinar 
os princípios cristãos contidos na Bíblia a todas as pessoas incluindo todas as 
faixas etárias. Para o treinamento de adultos funciona às 17 horas, tendo 
atividades lúdicas para as crianças neste horário. Para a aplicação do princípio 
Bíblico da semana para as crianças até 12 anos, usamos o horário do culto 
(18h45) após o período de louvor. O princípio é aplicado pelas facilitadoras de 
acordo com a faixa etária. Oferecemos estudos para os novos na fé, 
adolescentes, jovens e cursos especiais para líderes. Treinamento de 



Auxiliares de Núcleos, Discipuladores, Antigo e Novo Testamento, História da 
Igreja, Aconselhamento Cristão, etc. 

MINISTÉRIOS 

Deus deu a cada crente dons espirituais com vistas ao desenvolvimento de 
serviços. Cremos que cada crente só será realizado e frutífero quando estiver 
no pleno uso dos seus dons num ministério específico no corpo de Cristo. 
 


