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Mensagem de 16/03: Santidade no falar (Tg 3.3-12) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 23/03: Santidade: receita para o sucesso (Sl 15) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 30/03: Santidade nos relacionamentos (Mt 5.13-16) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

x Note e anote
p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lâmpada 
para os meus pés 

é a Tua 
palavra... 

 
 
 

A base da 
Santidade na Prática 

No 282, Março 2008 

Boletim mensal da
ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br

Contato

Boletim mensal 
Novo formato 

Valorize cada página 
Traga com você 



Liderança 
  

Pr Helinho/Gláucia Siqueira    helinho.siqueira@yahoo.com.br 
            glaucinhasiqueira@yahoo.com.br 
 
Presbíteros, Supervisores de Núcleos, Conselheiro de Adm e Finanças, Presb. em 
disponbilidade, Diáconos, Tesoureira e Consultores do Conselho (em Missão fora de Viçosa): 
Edgard Alves (edgardfalves@gmail.com), Osmar Ribeiro (osmarter@yahoo.com.br), Kléos Júnior 
(kleos@ufv.br), Daison Olzany (daison@ufv.br), Almir Colpani (beatrizcolpani@bol.com.br), 
Gilmar Melquiades (gilmarmelquiades@bol.com.br), Cláudio Henrique (silvac@ufv.br), José 
Henrique (josehenrique.mello@cesan.com.br), Francisco Lopes (gabrielfreitas96@uol.com.br), 
Dilcimar Mello (dilcimar@saaevicosa.com.br), Cácio Silva (caciosilva@caciosilva.com.br), 
Emeric Vasvary (emericvasvary@yahoo.com), Wiliam Alves (wiliam@infox.com.br), Wagner 
Albiol (wmetanoia@yahoo.com.br), Affonso Zuin (zuin66@gmail.com). 

 
 
 
 
   

Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro 
 
“Somos uma ComUnidade intencionalmente relacional comprometida em ser, 

para transformar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus” 

                  Igreja Presbiteriana  
COMUNIDADE DE VIÇOSA-CPV 
Rua Jequeri, 215 – Bairro João Braz – Viçosa  MG 
(31) 3885.2139                              www.cpv.org.br 
Secretaria (Yara) 2a. a 6a. de 7h00 as 11h00 

 

Calendário de reuniões dos núcleos (nas casas) 
 No.   Dia   Líder         

1   Seg 19h30  Helinho/Glaúcia, Almir/Beatriz e William/Isméria 
 2   Seg 19h30  Edgard/Edna e Kléos/Lúcia    
 3   Seg 19h30  Daison/Maria, Gilmar/Lidiane e Ana Lídia 
 4   Seg 19h30  Osmar/Terezinha, Chiquinho/Lúcia e Marina 
 5   Qua 19h30 Galvin/Dilcimar e Sérgio/Marília 
 Preás  Sex 19h00  Priscila e Calebe     
 Adolesc Sex 19h00  Jamille e Luciana 
 Jovens  Sab 20h00  Evaldo/Lenira e Alberto/Marcella/Hadassa 

Outras informações 
CNPJ        07.248.334/0001-28  

 Conta corrente     Caixa Econômica Federal 
          Ag 0584-3 Op 003 cc 614-0 
          (ao depositar, não deixe  
          de comunicar aos diáconos) 
 Layout e conteúdo de Contato Kléos/Edgard 
          (envie textos até a última 4a. do mês) 
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Não perca o costume de anotar o sermão 
para discutí-lo no seu núcleo. 

 
Relacionamentos = Caminho da CPV 

(Primeiro com Deus, porque Ele é relacional) 
 
Mensagem de 02/03: Santidade: uma ordem divina (Js 3.5) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
 
Mensagem de 09/03: Santidade no pensar (1Pe 1.13-16) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

x Note e anote
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Média de frequência nos cultos nos mês de fevereiro, levantada pelo Dc. Gilmar: 
 

Presença 03/02 10/02 17/02 24/02 Média       
Adultos 73 (Acamp) 65 73 78 72 
Crianças 24 (Acamp) 17 23 25 22 
Total 97 (Acamp) 82 (-15%) 96 (+17%) 103 (+7%) 94 

 
 
Acampamento de carnaval 
 
Prestação de contas (Hadassa Alves) 
 
24 Crianças até 12 anos + 73 adultos = 97 participantes ativos + 11 visitantes especiais 
por algum tempo = 108 pessoas no total.  
 
Custo           Receita 
 
Aluguel da Fazenda =  2.000,00    Das taxas dos participantes =  3.558,00  
Alimentação =             2.296,45    Das ofertas diversas   =                368,30  
Materiais e serviços =   1.352,15    Do caixa da igreja  =                1.600,00  
            Da sobra da cantina =                   122,30  
 
TOTAL =                   5.648,60             5.648,60 
 
Custo médio por participante adulto = R$ 77,38.  
 
 
Para este semestre compramos R$ 508,00 de revistas para os Núcleos, Pais e Crianças 
até 12 anos na ED-Culto. Tema: Andanças e Mudanças, estudando a Tora ou o 
Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
 
 
ERRATAS na lista de telefones verdes da CPV-2008.  
 

Rolf e Cassia    31.8834.0153 (celular) 
MC Planejados  3891.2849 

x Números 
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Santidade na prática   
Santidade não é mera emoção. É experiência muito pratica e presente na vida de todo 
Cristão nascido de novo. Toda pessoa revestida de Cristo é santa.   
A santidade refere-se à experiência de alguém que se tornou são (sadio), mediante o 
purificador e santificador poder de Deus. Rendeu-se à antiga vida de pecado, e agora é 
demonstrado a todos, sua nova vida de vitória em cristo. Moffatt  usa a palavra 
“consagração”, em vez de “santificação”. Para dizer que: nosso pensar, nosso falar, 
nosso sucesso, nossos relacionamentos é ordenado por Deus e tudo reflete uma nova 
relação com o bendito senhor. Uma vez experimentada essa consagração e 
santificação, veremos sempre o Senhor, em todas as circunstâncias da vida. O veremos 
também quando Ele aparecer nas nuvens do céu com pode e glória, num futuro muito 
próximo. Para participar dessa experiência de santidade, Deus hoje convida a cada um 
de nós da CPV. A resposta positiva a este convite significa: Melhor qualidade 
relacional nos núcleos, o crescimento da igreja em todos os aspetos e níveis, até a 
construção definitiva do nosso templo, tão necessário e sonhado por todos nós.   
A santidade na pratica propiciará a todos nós experiências marcantes e profundas como 
esta:   
Certo dia um mensageiro real correu pelas ruas de uma determinada aldeia, 
proclamando uma noticia urgente: “O rei está a caminho! O rei virá amanhã a vossa 
aldeia. Preparai suas casas, pois ele almoçará com um de vocês quando chegar”. 
Foi uma trabalheira só o dia todo. Varria-se aqui, esfregava-se ali, lavava-se acolá, 
removia-se o pó, podavam-se as árvores, limpava-se o quintal, fazia-se bolo, 
comprava-se refrigerante, punham-se enfeites aqui e ali – e assim se passaram todo o 
dia e parte da noite.   
Certo homem, no entanto, não se uniu aos preparativos aparentes. E disse consigo: 
“Melhor que isto é eu limpar meu coração”, disse ele sincera e simplesmente. 
“Cuidarei de que tudo esteja direito entre mim e meus semelhantes. Esta será a melhor 
maneira de me preparar para me encontrar com o rei”.   
Segundo conta a história, o rei preferiu almoçar numa casa humilde, cujo único 
ornamento era uma rosa branca no parapeito da janela, e seu morador, um homem que 
não se preocupou com tantos preparativos aparentes. 
“pode ser que muitos tenham procurado encobrir injustiça e maus sentimentos”, 
justificou o rei, “mas este homem embelezou o coração. Almoçarei com ele”. 
 
Santidade na prática trata-se de uma preocupação constante de embelezamento tanto do 
interior como do exterior, a santidade deve romper com os momentos de conveniências 
ou eventos urgentes. Que Deus nos santifique a todos, Amem?...      
 

Helinho 

x Palavra da liderança
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Culto de celebração (18h15) 
Tema do mês: Santidade na prática  

Dia Tópico Direção Preleção Diácono Café       
02 Santidade: uma ordem divina (Js 3.5) Núcleo 1 Pr Helinho Chiquinho Gláucia/Helinho
09 Santidade no pensar (I Pe 1.13-16) Núcleo 2 Pr Helinho Almir Lígia/Jorge 
16 Santidade no falar (Tg 3.3-12) Núcleo 3 Pr Helinho Gilmar Daison/ Maria 
23 Santidade: receita para o sucesso (Sl 15) Núcleo 4 Pr Helinho Cláudio Beatriz/Almir 
30 Santidade nos relacionamentos (Mt. 5.13-16) Núcleo 5 Pr Helinho Chiquinho Yara Bernall 

 
Biblioteca 

Coordenação:  Lígia  
Plantão do mês: Lígia e Eliana.   
Você tem 7 dias para ficar com um DVDs (e 15 dias para outros materiais) da Biblioteca, 
podendo renovar de 7 em 7 dias pagando uma pequena multa de manutenção, caso não 
cumpra com a devolução no prazo certo. Sempre o empréstimo e devolução só pode ser feito 
com a pessoa escalada.   

Músicos e cantores  
Dia Cantores Músicos Som     
02 Marcella e Ana Paula Todos Kalebe 
09 Ana Paula e Gláucia Todos Kalebe 
16 Marina e Hadassa Todos Kalebe 
23 Letícia e Marcella Todos Kalebe 
30 Gláucia e Marina Todos Kalebe 

  
Aos domingos (2,9, 16 e 23) pela manhã, treinamento de Líderes no quiosque.  
 
Páscoa 
NO domingo DIA 23, vamos destacar a Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus, 
como acontece todos os dias do ano nos corações onde Deus habita e é cultuado 
permanentemente com o serviço cristão. O culto no dia 23 será pela manhã no quisque, 
seguido de Santa Ceia e ajuntamento num "junta-panela" com futebol a tarde. 

x Calendário
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UM AMOR QUE VALE A PENA 
 
de Max Lucado (Tradução de Carla Mary Ribas; Casa Publicadora das Assembléias de 
Deus). O que está escrito na "orelha" do livro é uma excelente apresentação do mesmo 
e pode - se extrair alguns excertos como: "Será que o primeiro 
passo do amor não deveria ser direcionado às pessoas, mas ao 
Senhor? Afinal de contas, não podemos dar aquilo que não 
temos". O autor explora "os primeiros passos, esquecidos, que 
favorecem os relacionamentos". "O amor que é capaz de salvar 
um casamento não reside em nós". 
 
O autor, que já morou no Brasil durante 6 anos, tem uma 
facilidade de comunicação enorme. Por exemplo, o capitulo 1 
tem o titulo de "O Principio 7.47" e o subtítulo "Nós o amamos 
porque Ele nos amou primeiro" (1 João 4:19), mas 7.47 ele tirou 
de Lucas 7:47 onde é narrado o jantar na casa do fariseu Simão 
onde uma prostituta lava os pés de Jesus; Jesus "leu" o 
pensamento de Simão, contou-lhe uma parábola e fez um paralelo entre o que o 
anfitrião não fez e o que a prostituta fez, e afirma: "aquele a quem pouco se perdoa, 
pouco ama". Este princípio, segundo o autor, faz com você o que o Jumbo 747 faz, 
elevando-o às alturas, a um outro nível. ..."aquele a quem pouco é perdoado, pouco 
ama". Em outras palavras, não podemos dar o que nunca recebemos. Se nunca 
recebemos amor, como podemos amar aos outros? 
 
O livro tem 16 capítulos; com exceção do primeiro, todos os demais se referem a I Cor 
13:4-8. Alem de usar a Bíblia para expor o assunto, o autor usa também fatos inéditos, 
contemporâneos, para mostrar o que o amor faz. Por exemplo, quando o esposo de 
Catherine Lawes* tornou-se diretor do famoso presídio de segurança máxima (Sing 
Sing) de Nova Iorque em 1921, ela com 3 filhas, aconselhada a nunca colocar os pés 
naquele lugar, decidiu ir num jogo de basquete e sentou-se junto com os internos e as 3 
filhas na arquibancada. Ela disse uma vez: "Meu marido e eu vamos cuidar desses 
homens, e acredito que eles cuidarão de mim! Não preciso me preocupar!" Ela 
descobriu que um condenado era cego e ensinou-lhe braile. Aos presos com problemas 
auditivos ela ensinou a linguagem dos sinais. Durante 16 anos ela suavizou o coração 
daqueles detentos e em 1937 o mundo viu a diferença que o amor verdadeiro faz. Ela 
morreu num acidente de carro. O corpo dela estava sendo velado em sua casa. Os 
prisioneiros, em silêncio, estavam pressionados junto à cerca que ficava a 1 km de 
distância. Olhos cheios de lágrimas. Ninguém se movia. Eles queriam estar o mais 
próximo possível da mulher que lhes tinha dado tanto amor. O diretor viu e tomou uma 
atitude inédita: mandou abrir o portão e disse: "muito bem, homens, vocês podem ir. 
Apenas certifiquem-se de voltar à noite". O autor afirma: eram os piores homens dos 
EUA. Assassinos, condenados à prisão perpétua, mas o diretor abriu o portão e eles 
foram sem escoltas e sem guardas para prestar as últimas homenagens àquela senhora. 
No final, todos, sem exceção, retornaram à prisão. O amor modifica as pessoas. 

Daison 
* Você pode conferir esta historia no Google, entrando com o nome desta senhora. 

x Vamos ler!
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Ocupado demais? 
 
A pessoa ocupada demais foge do tempo e não tem tempo para: estudar, ler um livro; 
para conversar com amigos ou família; para 
refletir e entender circunstâncias ou 
pessoas; para comer com calma; para dar 
atenção ao cônjuge e filhos; para aceitar um 
convite; para socorrer uma necessidade; 
para gozar férias; para mandar um e.mail 
ou telefonar para um aniversariante; para 
interceder por um amigo; para fazer uma 
reunião; para visitar seu discípulo; para 
orar e ler a Bíblia e para ouvir a voz de 
Deus. A pessoa ocupada demais não se 
dispõe a ajudar e se envolver com coisas 
simples e se sente importante em dizer que 
não tem tempo.  

Edgard 

Música na CPV 
 
A música sempre está presente nas celebrações, sejam elas quais forem: formaturas, 

aniversários, casamentos, vitórias, etc. Uma música típica 
que todos nós conhecemos era aquela executada toda vez 
que Ayrton Senna cruzava a linha de chegada em primeiro 
lugar. Aquela música nos trás ótimas lembranças (menos 
para o Galvin). Ela nos emocionava...  
 
Não pode ser diferente quando estamos diante de Deus. 
Temos motivos de sobra para celebrá-lo com músicas 
alegres, que exaltem suas virtudes e seus feitos. A música 
nos leva à reflexão e auxilia a memorizarmos a Bíblia. Ela 
nos envolve. 

 
O "bando" está empenhado e consciente da missão de auxiliar a CPV a exaltar a Deus 
através da música (apenas uma das formas de adorar, não a única. Outras existem). 
Orem para que nossa contribuição seja sempre positiva.  

Kléos

x Opinião 
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Parabéns aos aniversáriantes do mês de março por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
  
Dia Aniversariante Dia Aniversariante     
03 Marina de Assis 20 Danielli de Oliveira 
03 Thaís Baêta 20 Lúcia Viana Lenz César 
05 Nicole Garcia 21 Anne Garcia 
06 Ademir R. Pinto 21 Daniela Júlio 
09 Vinícios Dantas 21 Kalebe Alves 
10 Lucas Mantovani 22 Renan Costa 
13 Fernando Baêta 22 Casamento Wiliam/Jussara 
14 Casamento Almir/Beatriz 23 Amanda Ladeira 
14 Luiz Márcio 23 William Filgueiras 
15 Edna de Cássia 28 Almir Júnior 
16 Eliana Ribeiro 30 Alberto Vieira 
19 Gutierrez Assis   
 
 
 
Apresentação do 1o. boletim mensal 
 
Estamos inaugurando uma nova fase na vida da CPV com a chegada da família 
pastoral. São grandes os desafios por uma igreja transformadora, relevante, relacional, 
amiga, focada, missionária, flexível e natural com eficácia organizacional.  
 
Desejamos experimentar passar do natural para o espiritual e do espiritual para o 
natural. Isto é, do estado pecaminoso (natural do homem) para o processo de 
santificação com a justificação em Jesus e neste 
estado tornar a ter uma espiritualidade natural de 
servo aplicada ao outro em amor.  
 
Agora com o boletim mensal com maior conteúdo, 
serão comunicadas as idéias, alvos e objetivos da 
CPV, incluindo escalas e notícias interessantes pra 
você guardar, consultar, apoiar e assumir no coração 
o ministério de servo na Comunidade. Seremos 
completos se você assumir de fato a sua parte no Corpo de Cristo nesta região. 
Ninguém poderá fazer a sua parte. Dela você prestará contas diretamente a Deus. Sua 
missão é relacionar com o seu amigo mais próximo levando-o a Jesus. 

x Aniversários

Boletim mensal 
Novo formato 
Valorize cada página 

Traga com você 
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Nivelando líderes (treinamento) 
Compromisso: “Com a ajuda de Deus eu agora entro no ministério pastoral e pretendo 
ser treinado pelas próximas semanas para tornar-me um líder de núcleo qualificado”.  
 
Estamos em processo de nivelamento e treinamento de líderes de núcleos para 
formação da equipe de pastoreio da igreja. Será vital que todos os líderes e auxiliares 
pensem e ajam com o mesmo foco, visão e envolvimento sob a coordenação geral do 
Pr Helinho e Gláucia.  
 
Todos os domingos pela manha das 9 às 11 horas no quiosque os líderes e auxiliares 
estarão estudando 3 livros: Ponha ordem no seu mundo interior, Manual do Auxiliar e 
o Manual do Líder de Núcleos.  
 
A quem se destina o treinamento?  
• A todos os jovens que tem visão.  
• A todos os velhos que insistem em sonhar.  
• A todos que acreditam que a palavra clérigo-pastor ou líder, precisa ser mudada 

para capacitador ou facilitador.  
• Aqueles que acabam de desistir dos moldes tradicionais da igreja, exclamando: 

“Não vale a pena viver igreja ou pastorear desse jeito”.  
• Aqueles que já chegaram à conclusão que não vale a pena guardar vinho novo em 

odres velhos.  
• Aos que não são tímidos ou que  dormem enquanto satanás vai neutralizando a 

igreja.  
• Aos que querem influenciar com sua maneira de viver e relacionar com 

maturidade.  
• Aos que desejam formar companheiros de jugo e prestação de contas, contra as 

forças demoníacas.  
• Aos que desejam ter um coração de pastor e praticar a ComUnidade com muita 

dedicação e empenho pelo evangelismo.  
  
A igreja deve orar sempre pelos seus líderes e pelos seus núcleos, para que surjam 
novos auxiliares e novos líderes para o serviço do Reino, segundo o coração de Deus.  
 
Stanley e família 
avisam que chegaram bem em Tailândia, definiram onde vão morar e estão 
normalizando as comunicações de e-mails.  
 
Mutirão e campinho  
Nos Sábados à tarde a partir das 14h30 tem mutirão para cuidados com as árvores, 
limpeza geral e futebol no campinho do quiosque. 

x Notícias gerais
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• Missa, culto: assistente ou participante?  

 
Se você é apenas um assistente ou um leitor da Bíblia, sem compartilhar sua fé, 
discipular ou evangelizar um amigo, o diabo pode estar gostando da sua atuação e 
vai minar as suas forças.  
 
A atitude do cristão é a de ser participante ativo e entrar na guerra, na luta contra 
satanás no Núcleo e no Culto fazendo discípulo de Jesus com a sua própria vida. 
“A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra satanás” (Ef 6.12).  
 
O culto serve para adoração comunitária a Deus, porque o culto individual e o 
reabastecimento espiritual continua durante a semana no seu Trabalho e no Quarto 
de Escuta. 

 
• Estrutura funcional do trabalho com as crianças, que envolve diretamente os 

pais 

 
 
 
 

x Visão

M. INFANTIL:
COORDEN.  

Edna   
1. Igreja. 

Ajudando os Pais. 

Facilitadores:  
0  - 2 anos 

Márcia, Sara, 
Luciana e Elaine

Facilitadores:  
3 - 6 anos 

Letícia, Marília, 
Ana Paula e 

Maruza 

Facilitadores:  
9 - 11 anos 

Marcella, Jamille 
e Isméria 

2.  PAIS 
EM casa  

Ensinando na 
vivência do  
dia-a-dia.   

3.  NÚCLEOS:
Apoio da 

Secretária: YARA. 
Acompanhando os 

Pais.   

Facilitadores:  
11- 12 anos 

Priscila e Calebe 
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Sou um agente da missão? 
 

• Cada Núcleo é uma Igreja Multiplicadora.  
• Cada membro é um Agente da Missão.  
• O Agente precisa assumir sua Missão,  

 
trabalhando com o seu Oikós (um amigo próximo de cada vez) e cumprindo o “IDE” 
aqui. 
 
Dia de contribuir e para que contribuir?  
 
Estamos formando o Fundo de Construção. Sustentamos Missões no projeto Amanajé 
com o Cácio e na Escócia com o Emeric. Garantimos o funcionamento dos núcleos, 
cultos, música, livros e outros materiais para crianças até 12 anos, projeções, 
treinamentos e pastoreio das famílias.  
 
O seu Dízimo é um compromisso pessoal e familiar com Deus em gratidão ao que Ele 
fez por você na cruz e em obediência e disciplina da sua dependência Dele, se for dado 
com alegria e entendimento para juntos na igreja cumprirmos Seu mandato.  
 
Todos os domingos temos um momento de ofertório como oportunidade para a sua 
reconsagração nesta área de finanças.  
 
Destacamos o 2º domingo para os Dízimos e ofertas;  
 
O 1º domingo para ofertas de Missões, sugerindo que cada um dê R$ 5,00 por mês 
diretamente para Missões;  
 
O 3º domingo para recolhimento das Cestas de Alimentos que atendem famílias com 
necessidades básicas.  
    
Conceito de Na CPV (NT) Institucional Pós-moderno     
Igreja Corpo vivo Instituição Lista contato 
Mundo Perdido Imundo Mercado 
Crescimento Multiplicação Adição Massificação 
Conversão Transformação Adesão Satisfação 
Ministros Santos Clero Guru 
Pastores Pessoas-dons Bacharéis Empreendedores 
Espiritualidade Experiencial Sensorial Esotérico 
Bênção Dádiva Conquista Resultado 
Sucesso Fidelidade Diplomacia Performance 
Celebração Attitude Assistente Show 

Adaptado da CPA 

x Visão 
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Ore … 
 
• Agradecer cirurgia bem sucedida de Maria Célia, mãe de Ana Paula/Hilário;  
• Saúde (tireóide) da Beatriz em tratamento de Iôdo;  
• Sr. Antônio Galvão; Sr. Argemiro; Kamille e sua família;  
• Recuperação da saúde da Jussara em Aracaju; 
• Agradecer recuperação da saúde de Marcy. 

 
• Pelos negócios e geração de empregos:  

Van Escolar Chiquinho, Salão do Gilmar, Yara-Isméria, Consultório da Lígia, 
Eliana Ribeiro, Negócios da MC Planejados, Microlins P.Nova e Vidros Colpany. 

 
• Pelos pais e filhos no ministério da Igreja e pais das Crianças até 12 anos.  

 
Responsabilidades:  

 
1. Da Igreja: Orientar os pais na formação dos seus filhos.  
2. Do Núcleo: Acompanhar os pais na formação dos seus filhos.  
3. Dos Pais: Praticar os princípios cristãos ensinando seus filhos no dia-a-dia.  

 
Para Deus, ninguém recebeu maior capacitação do que os pais para a educação, 
ministração e orientação de seus filhos. Ninguém ama mais a criança que seus 
pais. Uma responsabilidade intransferível que não pode ser terceirizada.  

 
• Pela coordenação e supervisão com envolvimento e relacionamento dos Núcleos, 

entendendo que os Núcleos formam uma rede de proteção e cuidado dentro de 
cada núcleo e entre os núcleos no desempenho da função pastoral:  

 

 
NÚCLEOS 

COORDENAÇÃO 
Helinho e Gláucia

Supervisão dos 
Núcleos: 1, Preás e 

Adolescentes 
Helinho e Gláucia 

Supervisão dos 
Núcleos: 2 e 5

Edgard e Edna
 

Supervisão dos 
Núcleos: 3 e 4
Daison e Tia 

Maria 
 

Supervisão dos 
Núc: 6 e Jovens 
Kléos e Lúcia 

 

x Orai uns pelos outros...
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Hilário Cuquetto Mantovani é natural de Colatina (ES), tem 37 anos, e é irmão de 
Antônio. Mudou-se para Viçosa em 1988 e formou-se em Agronomia pela UFV. 
Possui PhD em Microbiologia e atualmente é professor da UFV. Adora livros, cinema, 
música e o mundo invisível das bactérias.  
 
Ana Paula Ribeiro Ferreira Mantovani tem 35 anos, nasceu em Viçosa e tem 2 irmãs 
médicas, Renata e Lucille. É dentista formada pela UFMG e possui consultório em 
Viçosa. Gosta de dançar, conversar e de reunir os amigos.  
 
Ambos se conheceram em Viçosa em 1991 e namoraram a distância por quase 5 anos, 
enquanto ela cursava odontologia em BH. Casaram-se em 1998 e foram estudar nos 
EUA, retornando ao Brasil em 2002. Tem dois filhos: Lucas (6 anos), nascido em 
Ithaca, NY e Raphael (3,5 anos), nascido em Belo Horizonte.    
 
Ambos tiveram experiências pessoais marcantes com Jesus no passado e mais 
recentemente têm procurado restaurar sua vida cristã plena, reconhecendo a 
justificação gratuita pela fé em Jesus Cristo e buscando crescer no relacionamento 
pessoal e íntimo com Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilário e Ana Paula estão prestes a serem batizados na CPV, e estão convencidos de 
que Jesus é o Senhor da vida deles. Bem vindo à nossa comunidade. 

x Conheça seu irmão 
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Completaremos nesse semestre três anos em 
Aracaju. A disposição inicial de dizer para Deus 
“eis-me aqui, envia-me a mim” continua 
crescente em nossos corações, desde quando 
saímos de Viçosa, deixando pai, mãe, irmãos, 
família, amigos, igreja, empresas, bem como 
todas as ligações e sólidas raízes construídas ao 
longo de nossa trajetória de vida nesta cidade. 
 
A adaptação ao novo contexto de trabalho, 
escola dos filhos, faculdade, igreja, moradia, 
cultura regional e outros aspectos foi muito abençoada, notoriamente preparada pelo 
Pai. Essa constatação é real também em outros momentos marcantes que tivemos, 
como a perda do Sr. Edson, passando seus últimos dias de vida conosco, o tratamento 
da dengue, a saudade suprida pelas visitas recebidas de familiares e amigos de Viçosa, 
a conclusão do curso de Direito por Wiliam, o trabalho de Jussara na coordenação 
estadual do Programa Empreender e o atual cargo no Governo do Estado, os 15 anos e 
a aprovação do Hugo no CEFET, o batismo e profissão de fé do Túlio e as novas 
amizades conquistadas. 
 
Aprendemos muito na busca pela dependência de Deus nos mínimos detalhes, 
procurando viver no centro da Sua vontade, em que presenciamos o cuidado, 
providência, sustento, direção, consolo, paz e muitas oportunidades de servi-Lo. 
 
O foco na construção de relacionamentos íntegros tem sido a base, para que sejamos 
úteis ao Reino. Ficamos muito contentes pela confiança das pessoas que nos conhecem 
no trabalho e na comunidade, quando percebem a inexistência de qualquer interesse do 
convencimento religioso de nossa parte, que podem contar conosco de alguma forma, 
quando precisam, que percebem a congruência de nossas atitudes com o que falamos. 
 
Desde o início de 2006 estamos integrados na formação da CPA – Comunidade 
Presbiteriana de Aracaju, dirigindo Grupo Pequeno (núcleo), participando da liderança 
e apoiando as ações da igreja. Hugo e Túlio estão muito envolvidos em seus grupos 
pequenos, além de serem voluntários da Comunidade da Garotada, ajudando no louvor 
e nas apresentações teatrais. 
 
Trazemos a CPV no coração e o reconhecimento do início de abertura dos nossos olhos 
para uma visão de igreja contemporânea relevante, com a oportunidade de aperfeiçoá-
la nas experiências vividas aqui na CPA. 
 
Os desafios são grandes, as lutas imensas, mas as bênçãos são bem maiores.  Estamos 
conscientes de que não é por nós e nem é a nossa capacidade que estão à frente das 
realizações e sim a infinita Graça, o amor e a bondade sem limites Daquele a quem 
servimos. 

Wiliam, Jussara, Hugo e Túlio 

x Notícias do campo missionário


