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Mensagem de 20/04: O Núcleo hoje é na casa do Mateus (Mt 9.9-13) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 27/04: Há vaga para servidor (Mt 9.35-38) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

x Note e anote
p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquele 
que leva 

a preciosa 
semente, 

andando e chorando, 
voltará, sem dúvida, 

com alegria, 
trazendo consigo 

os seus molhos. 
 

Salmos 126.6 

No 283, Abril de 2008 

Boletim mensal da
ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br

Contato



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 dispon-
bilidade, Diáconos, Tesoureira e Consultores do Conselho (em Missão fora de Viçosa):  
 
Edgard Alves    edgardfalves@gmail.com 
Osmar Ribeiro   osmarter@yahoo.com.br 
Daison Olzany   daison@ufv.br  
Kléos Júnior    kleos@ufv.br  
Almir Colpani   beatrizcolpani@bol.com.br  
Cláudio Henrique  silvac@ufv.br  
Francisco Lopes   gabrielfreitas96@uol.com.br  
Gilmar Melquiades   gilmarmelquiades@bol.com.br  
José Henrique   josehenrique.mello@cesan.com.br  
Dilcimar Mello   dilcimar@saaevicosa.com.br  
Affonso Zuin    zuin66@gmail.com  
Cácio Silva    caciosilva@caciosilva.com.br  
Emeric Vasvary   emericvasvary@yahoo.com  
Stanley     jstanley_oliveira@yahoo.com.br  
Wagner Albiol   wmetanoia@yahoo.com.br 
Wiliam Alves   wiliam@infox.com.br 

 
 
 
 
   

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 

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 e Edgard 
          (envie textos até a última 4a. do mês) 
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Acostume a anotar o sermão 
para discutir no seu núcleo. 

 
Mensagem de 06/04: A Suficiência do Verbo (2Pe 1.16-21) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
 
Mensagem de 13/04: Amor que “cola” (2Tm 4.1-5) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

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

Presença 02/03 09/03 16/03 23/03 (Pásc) 30/03       
Adultos 67 71 67 (Aprox) 45  
Crianças 14 21 18 (Aprox) 20  
Total 81 92 85 (Aprox) 65  

 
 
Relatório da TESOURARIA  
1o TRIMESTRE (Nov-Dez e Janeiro): 
 

RECEITA 24.395,18
DÍZIMOS 14.390,40
OFERTAS  8.721,00
APLIC. e OUT.RECEITAS 1.283,78

 
DESPESA 19.388,76
PESSOAL E ENCARGOS   4.939,48
EVANG. E MISSÕES 4.026,03
ALUGUEIS e OUTRAS CAUSAS 8.891,70
PATRIMÕNIO 300,13
CONSUMO e ADMINISTRAÇÃO 1.231,42

 
 
ERRATAS na lista de telefones verdes da CPV-2008.  
 

Luis Otávio 9768.7061 
Luis Márcio 9737.6506 
Márcia   9817.9061 
Elaine   9812.2849 

x Números 
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Plantando e Colhendo (Sl126.6). 
 

eu pai se chamava CALIXTO, era um 
homem bom e trabalhador, não cursou 
a universidade e tinha saúde debilitada, 

era agricultor à moda antiga. 
 
Saía de casa antes de o sol nascer. Na capanga, 
de um lado, a marmita e do outro, a cabaça 
d’água. Na cacunda uma enxada afiada era a sua 
ferramenta de trabalho. Na cabeça além do cha-
péu, muitos sonhos e uma disposição “pra mais 
de metro”. 
 
O seu dia era sempre marcado de sol e calor, de 
chuva e frio, sempre voltava pra casa e contava belas estórias. Os filhos meno-
res no colo e os maiores sentados ao redor, todos num silêncio que dava até 
para ouvir o vôo de uma borboleta. Sempre sobrava um tempo pra dar um chei-
ro na “véia” (minha mãe), quando ela deixava.  
 
Essa ladainha se repetiu por anos a fio.  
 
Na época do plantio, era suor, insistência, medo e até lágrimas. Na época da 
colheita ele passava por esta mesma via de sofrimento, mas agora sem medo e 
com bastante alegria e gostosas risadas eram ouvidas na casa, muitos almoços 
eram servidos para aos amigos e vizinhos. O trabalho árduo sempre precedia a 
alegria na casa do meu pai. 
 
Na vida Cristã, o evangelismo não parece muito diferente. Para presenciarmos 
ou sentirmos alegria de colhermos uma nova vida para Jesus, é necessário se-
mear a palavra de Deus nos corações dos nossos amigos e vizinhos, regá-las 
com lágrimas e oração diante de Deus, pedindo-lhe que a faça germinar. Do 
contrário corremos o risco de passarmos pela vida sem nunca experimentarmos 
a profunda alegria de crer, plantar, regar e colher uma vida para Jesus.      
 
 

Helinho 
 

M

x Palavra da liderança
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Culto de celebração (18h15) - Tema do mês: Plantando e colhendo  

Dia Tópico Direção Preleção Diácono Café       
06 A Suficiência do Verbo  

(2Pe 1.16-21) 
Jovens 1 Pr Helinho Gilmar Lúcia e Chiquinho

13 Amor que “cola” (2Tm 4.1-5) Jovens 2 Pr Helinho Almir Marília e Sérgio 
20 O Núcleo hoje é na casa do  

Mateus (Mt 9.9-13) 
Núcleo 1 Pr Helinho Chiquinho Dona Angélica 

27 Há vaga para servidor   
(Mt 9.35-38) 

Núcleo 2 Pr Helinho Cláudio Ana Paula-Hilário

 
Biblioteca 

Coordenação:  Lígia  
Plantão do mês: Lígia e Sara.    

Músicos e cantores  
Dia Cantores Músicos Som     
06 Consultar Hadassa Todos Kalebe 
13 Consultar Hadassa Todos Kalebe 
20 Consultar Hadassa Todos Kalebe 
27 Consultar Hadassa Todos Kalebe 

 
Reuniões dos núcleos (nas casas)  

No Dia/horário Líderes    
01 Seg 19h30 Helinho/Glaúcia, Almir/Beatriz e William/Isméria 
02 Seg 19h30 Edgard/Edna e Kléos/Lúcia 
03 Seg 19h30 Daison/Maria e Gilmar/Lidiane 
04 Sex 19h30 Osmar/Terezinha, Chiquinho/Lúcia e Marina 
05 Qua 19h30 Galvin/Dilcimar e Sérgio/Marília 
07 Preás Sex 19h00 Priscila e Calebe   
08 Adolescentes Sex 19h00 Luciana e Sarah 
09 Jovens 1 Sab 20h00 Alberto/Marcella/Hadassa 
10 Jovens 2 Sab 20h00 Evaldo/Lenira e Jamille 

 
ABRIL 

D S T Q Q S S 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

(6 – Termina o curso de líderes). - 1º dom – Of. Missões.  
13 – Café com líderes – 2º dom – Dízimos.  
20 – Caminhada rural  - 3º dom. – Cestas dos núcleos.  
21 – Encontro dos Homens de Palavra.  
25 – Vigília sobre finanças, jejum e luar de oração.  
30 – Reunião oficial do Conselho. 

x Calendário
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Eu Creio, Mas Tenho Dúvidas.   
Este é um livro de Ricardo Gondim, publicado pela Editora Ultimato. O autor é 
pastor da Assembléia de Deus Betesda no Brasil, vive em São Paulo/SP, é ca-
sado e tem três filhos. Autor de vários livros, entre eles, O Que os Evangélicos 
(Não) Falam, e escreve para a revista Ultimato.  
Neste livro o autor fala da natureza soberana de Deus de uma forma diferente, 
pois analisa o caráter relacional Dele. A trindade perfeita é eternamente rela-
cional. Desta maneira, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, e Ele 
enviou Jesus como prova desse caráter. Jesus veio para se relacionar conosco 
como nós somos. Ele, em sua soberania, quis nos criar para sermos livres. O 
autor explica que, “sem liberdade, qualquer relacionamento ou é coercitivo e, 
portanto, desprovido de qualquer valor, ou não existe”.  
Nossas escolhas, portanto, são reais, “e não um jogo manipulativo em que 
cumprimos um roteiro previamente escrito”. Portanto, as decisões que toma-
mos podem ser contrárias às de Deus, os caminhos que seguimos podem frus-
trar a Deus. Nosso Senhor tem emoções, ele se lamenta quando não o obede-
cemos; se alegra quando fazemos a sua vontade e é sempre misericordioso.  
O futuro é incerto, ainda deve ser construído, o amanhã pode ser mudado atra-
vés de nossas escolhas. A partir deste ponto ele discute a maldade, a guerra, o 
desenrolar da história da humanidade. Como um exemplo ele relata que a misé-
ria e as favelas são pecados sociais que Deus não quer. O autor questiona se a 
doença de um parente ou o acidente seguido de morte de um jovem pode ser 
determinação de Deus. Muitas pessoas explicam essas situações dizendo que 
Deus deve ter um propósito maior para cada um desses acontecimentos, e que 
na hora certa eles serão revelados.  
O autor não questiona a onisciência de Deus, mas o futuro. “Para mim, o ama-
nhã ainda não aconteceu e pode ser mudado. Eis o motivo porque oro, anuncio 
o evangelho e tento semear atos de justiça. Isso é o que chamo de Esperança.”  
Vale a pena ler, pois é de fácil leitura, capítulos pequenos, há várias citações de 
pensadores e teólogos importantes e principalmente, muita opinião e experiên-
cias pessoais sobre vários assuntos como a formação de pastores e igrejas e-
vangélicas na atualidade. Tudo relacionado ao contexto inicial já abordado.      

Lígia Dergan 
* Este livro está disponível para empréstimo na biblioteca da CPV 

x Vamos ler!
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Contribuir, dar, ofertar, dizimar 
 
Estamos formando o Fundo de Construção. Sustentamos Missões no projeto 
Amanajé com o Cácio e na Escócia com o Emeric. Temos o funcionamento 
dos núcleos, cultos, música, livros, projeções, treinamentos, pastoreio e outros 
materiais para crianças até 12 anos.  
 
O seu Dízimo é um compromisso pessoal e familiar direto com Deus em grati-
dão ao que Ele fez por você na cruz e em obediência e disciplina da sua depen-
dência Dele, se for dado com alegria e entendimento.  
 
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. 

 
Prestação de contas 

 
O líder facilitador tem uma vida devocional rica no quarto de escuta e está 
sempre disponível, acompanha e treina seu auxiliar, discípula usando os livre-
tos apropriados, ora pelo seu oikós e demais membros do núcleo e tem um 
companheiro a quem presta contas. Um companheiro de jugo, um amigo confi-
dente para compartilhamento mútuo.  
 
Assim ele aprende a cuidar bem dos seus filhos e da sua família e evangeliza os 
filhos e os netos. É persistente, irrepreensível e coerente conforme I-Tm 3.2-7 
 

Edgard

x Opinião 
5 

Contato, Abril 2008 

 
 
  
Parabéns aos aniversariantes do mês de março por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
  
Dia Aniversariante Dia Aniversariante     

2 Alana Borba (Flaviana) 15 Lenira  
5 Rosely Freitas(ipv) 16 Jonatham Augusto (ipv) 
8 Sheilla Neves 16 Márcia Pacheco 
9 Cristiano Ribeiro 16 William Olzany 

11 Gilmar Freitas 17 Jorge Dergan 
12 Argemiro Gonçalves 18 Anne Zuim (Escócia) 
12 Cynthia Oliveira (Tailândia) 21 Eliane Monteiro 
12 Casamento Edgard/Edna 24 Carolina H. Brumano 
13 Jaqueline Lino 27 Elisângela Silva (Amazonas)  
14 Casamento Oziel/Joana 29 Lucas Leão 

 
 
O QUE TEM NO BOLETIM?  
 
Temos o desejo de ser uma igreja transformadora, relevante, relacional, tera-
pêutica, avivada, missionária e flexível com as pessoas.  
 
Não queremos ser uma igreja que super-
valoriza a denominação ou a instituição formal 
em detrimento da visão e valores Bíblicos.  
 
O nosso boletim mensal que facilitar as rela-
ções com as pessoas e a promover a participa-
ção efetiva de cada membro.  
 
Nele você vai encontrar a nossa visão de Reino e os valores que perseguimos 
em todas as faixas etárias, como: Calendário de atividades, aniversários para 
oração, tema e foco dos sermões com aprofundamento nos núcleos, notícias, 
motivos de oração, história de uma família, nossos missionários, opinião, rese-
nha de um bom livro para incentivar a leitura e uso da biblioteca, números e 
estatística, espaço para anotar a mensagem de domingo e compartilhar no nú-
cleo.  

x Aniversários

Boletim mensal 
Novo formato 
Valorize cada página 

Traga com você 
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DISCIPULADO 
De si, pro do lado. Queremos obedecer a ordem de Jesus de fazer discípulos. 
Estamos comprando livretos “Manual para uma vida bem sucedida” para servir 
de orientação ao discipulado de quem está chegando no seu núcleo. Em segui-
da destas primeiras 14 lições, se usará o livreto “Firmando compromisso”, de-
pois de aplicar o questionário “Roteiro para o seu ministério”.   
ESTUDANDO A BÍBLIA – Cursos  
Paralelamente ao discipulado pessoal dentro do seu núcleo, cada novo membro 
estudará durante 1 ano o livro Conhecendo a minha Bíblia, num panorama ge-
ral do AT e do NT. Um grupo de mulheres se encontrando toda quinta-feira 
para estudar toda a Bíblia com a Gláucia.   
CURSO PARA LÍDERES DE NÚCLEOS  
Terminou a primeira fornada de nivelamento de liderança de núcleos. Em 9 
encontros foi discutido e estudado os livros do Auxiliar, do Líder e Ponha or-
dem no seu mundo interior (Hélinho, Gláucia, Edgard, Edna, Kléos, Lúcia, 
Sarah, Hadassa, Marcella, Evaldo, Lenira, Gilmar, William, Ismeria, Hilário, 
Ana Paula e Cláudio).   
O PRÓXIMO CURSO SERÁ EM MAIO. Inscreva-se com Helinho.  
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 conclu-
são que não vale a pena guardar vinho novo em odres velhos. Aos que não são 
tímidos ou que não 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 Co-
mUnidade com muita dedicação e empenho pelo evangelismo.    
MUTIRÃO e CAMPINHO  
Nos Sábados à tarde a partir das 14h30 tem mutirão para cuidados com as ár-
vores, limpeza geral e futebol no campinho do quiosque.   
CURSO DE PINTURA  
Funciona no terraço do prédio o curso de pintura em pano, numa promoção e 
patrocínio da igreja, coordenado pela Ismeria.   
ESTUDANTES FAZENDO BONITO... 
Camila Dergan – Fazendo Veterinária na Católica.  
Luizinho – Fazendo Atuária na Federal.  
Luizinho recebeu o prêmio de matemática das mãos do Lula no Rio. 

x Notícias gerais
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O propósito da Ceia do Senhor na CPV 
• Recordar a morte de Jesus (1Co 11.24-25).  
• Receber uma Benção especial do Senhor (1Co 10.16-21).  
• Reconhecer que somos Corpo de Cristo (1Co 10.16-19).  
• Anunciar a morte de Jesus ao mundo (1Co 11.26).  

 
Comunidade Cristã de Base (Núcleos)  

• é a igreja presente em sua natureza, propósito e poder.  
• foco na pessoa de Jesus.  
• Jesus habita e capacita com Seu poder.  
• Nutre, facilita e pastoreia sempre.  
• Transforma por intermédio de relacionamentos de amor e da vida no 

Corpo.  
• Jesus é o DNA do núcleo ou Comunidade Cristã de Base.  

 
Veja as mudanças que houve na história da igreja 

      DE:       PARA:  
Ceia     Simbolismo      Ritualismo  
Adoração    Participação     Observação  
Testemunho   Relacionamento    Negócio  
Ministério    Pessoal       Social  
Discipulado   Prático-Vivência    Sala de Aula  
Comunhão    Profundidade     Superficialidade  
Dons      Edificação      Impacto  
Mordomia    Coração        Cumprimento de tarefa  

 
 

 
Núcleos   

Sãos as células a menor parte de um corpo.  
Os núcleos da CPV são células, onde se ministra uns aos outros  

e na intimidade em conjunto com Deus  
segue cumprindo a Missão de Sacerdotes Reais. 
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Imitando o que Jesus fez:  

- Vida modelo de valores que foram observados.  
- Compartir informações em porções pequenas.  
- Colocar discípulos em situações reais da vida.  
- Enviar auxiliares para testar os dons.  
- Permitir que auxiliares cometam erros.  
- Deixar aprender dos próprios colegas.  
- Ser paciente quando os valores são trocados.  
- Esperar momento oportuno para ensinar.  
- Ser ativo e não reativo.  
- Usar as circunstâncias externas para firmar as verdades.  

 
Ciclo de vida do Núcleo (Ele não é permanente ou fixo pra sempre):  

1. Formação – Descoberta – Infância.  
2. Transição – Conflitos – Preás.  
3. Ação – Senso de comunidade – Adolescência.  
4. Maturidade – Servir – Evangelismo – Jovem.  
5. Conclusão – Multiplicação – Reformulação – Adulto.  

 
Veja os 4 momentos de uma reunião de núcleos na CPV:  

1. Encontro – Quebra-Gelos – Você pra mim – 10’ .  
2. Exaltação – Adoração-Oração – Nós para Deus – 20’.  
3. Evangelismo – Visão-Oikós – Deus por meio de nós – 10’.  
4. Edificação – Estudo e vivência da Palavra – Deus para nós – 40’.  

 
Facilitador, Moderador, Mentor ou Professor?  

É de vital importância que quem lidera seja um moderador ou facilitador e 
não um professor. Qual a diferença? 1- Facilitar é levar os participantes a 
terem experiências na vida cristã. 2 – Professor leva conhecimento aos 
membros do núcleo.  
É bom que o líder prepare com antecedência para a reunião com base no ro-
teiro do sermão de domingo, planejando cada momento com oração.  
 

 

Aprenda a ter intimidade com 2 pessoas próximas.  
Fique dentro de um núcleo! PROCURE um Líder.  

x Visão 
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Ore … 
 

Pela multiplicação de núcleos. A finalidade do núcleo é a multiplicação 
natural. Se não houver multiplicação certamente o núcleo morrerá.  
 
Pelos novos núcleos: nº 10 - Jovens (Evaldo/Lenira e Jamille) e nº 6 (Klé-
os/Lúcia e Hilário/Ana Paula).  
  
Pela Saúde da Beatriz, Terezinha, Sr. Antônio Galvão; Sr. Argemiro; Ka-
mille;  
 
Pelos negócios e geração de empregos:  
Van Escolar Chiquinho, Salão do Gilmar, Yara-Isméria, Consultório da Lí-
gia, Eliana Ribeiro, Negócios da MC Planejados, Microlins P.Nova e Vi-
dros Colpany. 
 
Pelo Ministério Infantil: facilitadores e crianças até 12 anos, sendo a res-
ponsabilidade maior dos próprios pais:  
 
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.  
 
Pelos Núcleos de Preás e Adolescentes com a Priscila, Luciana e Sarah.  
 
Pela Coordenação e Supervisão de Núcleos na CPV: Helinho-Gláucia (1, 
7 e 8); Edgard-Edna (2 e 5); Daison-Tia Maria (3 e 4); Kléos-Lúcia (6, 9 e 
10).  
 
Pelos nossos missionários: Affonso e Débora (Estudantes de doutorado na 
Escócia); Cácio e Elisângela (Projeto Amanajé – Amazonas); Emeric e 
Marcy (Escócia); Stanley e Cynthia (Profissionais em Tailândia no Pará); 
Wagner e Cláudia (Profissionais em Chapadão do Sul-MS); Wiliam e Jussa-
ra (Profissionais em Aracaju-SE).   
 
Pelos Vestibulandos: Laiza, Letícia e Jamille. 

 
 

x Orai uns pelos outros...
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Lúcia Viana Lenz César nasceu no dia 20 de março de 1970 na própria casa 
que morou até aos 7 anos, na cidade de Pedra do Anta (aliás, na distante fazen-
da “Cachoeira da Providência” a 13km da cidade, onde Judas perdeu suas mei-
as). Ela é a caçula de uma família de 10 filhos (sete irmãs e mais dois irmãos).  
 
Aos 7 anos mudou-se para Ponte Nova com as irmãs que já moravam lá para 
estudar. De lá veio para Viçosa onde estudou no Coluni e então, iniciou o curso 
de Nutrição na UFV. 
Juntamente com irmãs, 
participava de um time 
de vôlei (“Família Vi-
ana”) bem conhecido 
na cidade na época, 
ganhando alguns cam-
peonatos. Através de 
uma irmã, foi levada à 
igreja e conheceu Jesus 
por volta de 1985, ano 
que conheceu o sortu-
do Kléos, um torcedor 
muito barulhento do 
time.  Casou-se com 
ele em Janeiro de 1991, 6 meses antes de perder sua mãe. 
 
Em 1992 os dois tiveram uma experiência internacional, vivendo por 3 meses 
em Angola. Em 1993, mudaram-se para Niterói para que Kléos fizesse seu 
mestrado e ela concluísse seu curso iniciado em Viçosa. Lá freqüentaram a 
Igreja Presbiteriana Betânia. Voltaram para Viçosa em 1998.  
 
Optou por não continuar na carreira de nutricionista. Preferiu o trabalho na 
Editora Ultimato. Hoje, ela responde pela equipe de telemarketing da editora.  
 
Em 2001 eles ganharam Júlia e em 2003 saíram novamente de Viçosa para que 
Kléos fizesse seu doutorado na cidade de Leeds, Inglaterra, de onde voltaram 
em outubro de 2007. Lá freqüentaram e tornaram-se membros da South Parade 
Baptist Church, onde tiveram experiência bastante positiva com uma célula da 
igreja.  
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Paz amados irmãos e igreja.  
No mês de Janeiro completou um ano que a CPC (ComUnidade Presbiteriana 
de Chapadão) nasceu. Foi um ano difícil, pois o nosso trabalho exigiu demais e 
na igreja pouco se pôde fazer. Nossas reuniões se limitavam apenas aos do-
mingos, o que dificultava a comunhão. Fizemos almoços, cafés, mas ainda sim 
faltava algo.   
Em Dezembro, com o inicio das férias, estipu-
lamos reuniões de estudos bíblicos nas 4as. 
Vimos que as pessoas reagiram favoravelmen-
te, principalmente com nossa viagem para São 
Paulo, onde eles tiveram que assumir as reu-
niões.   
Desde então estamos planejando novamente 
nossos próximos passos. Tivemos uma reuni-
ão com o Presbitério de Campo Grande onde 
tivemos novamente o apoio “logístico” e uma 
possível ajuda financeira para alugarmos um 
local. Amados, o local para a instalação da 
igreja é de suma importância, pois vamos ca-
nalizar nossos esforços com as crianças do 
bairro. Por ser professor deles, tenho maior 
influencia e posso me achegar às famílias. Orem por isso e também por um 
colaborador que se mostrou interessado no ministério.   
Estamos orando por um casal missionário amigo nosso, para que possam vir e 
se juntar nessa obra. Orem também pelas meninas. Elas têm sido fantásticas 
nessa obra. São verdadeiras missionárias. Nicole tem melhorado bastante 
mesmo. Aqui na cidade, apesar de ser do interior, temos alguns recursos que 
facilitam a vida dela. Temos uma amiga que é fisioterapeuta e que nos dá assis-
tência para que ela possa trabalhar melhor a bexiga. Ela faz natação no centro 
esportivo da prefeitura e estuda em uma escola onde tem se saído muito bem. 
Anne também esta bem, sempre manhosa.   
Orem pelos meus estudos. Iniciei meu Mestrado na UFMS no dia 05/03.   
A todos um grande abraço e, assim como Paulo que sempre fazia planos de ir a 
Espanha, também fazemos sempre planos de ir visitá-los. Queremos sentir o 
calor da nossa igreja/comunidade.   
Abraços e beijos. 

Wagner, Claudia, Nicole e Anne
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