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Mensagem de 15/06: Folia dos Santos (Nm 8.1-12) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 22/06: Venham beber (Jo 7.37-44) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
  
Mensagem de 29/06: Junta panela (At 2.42-47) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

x Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo)
p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No 285, Junho de 2008 

Boletim mensal da
ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br

Contato

Festa na casa do Pai 
 
Nosso Deus amoroso,  
Nosso Pai carinhoso 
Todo dia  
É dia de folia  
Na casa do Pai. 



Servos-Líderes 
Coordenador Geral de Núcleos  

Pr Helinho/Gláucia Siqueira    helinho.siqueira@yahoo.com.br 
            glaucinhasiqueira@yahoo.com.br 
 
Servos: Presbíteros, Supervisores de Núcleos, Conselheiro de Adm e Finanças, Presb. em 
disponibilidade, Diáconos, Tesoureira e Consultores do Conselho:  
 

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 cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo 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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Mensagem de 01/06: Limpeza geral (Mc 11.15-19) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 08/06: Traje à rigor (Mt 22.1-14) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

x Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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Somos apenas facilitadores que ensinam com a própria vida, na vida do outro. 
Paulo sabia muito bem disto quando escreveu: “Sede meus imitadores, como 
também eu sou de Cristo” - I Co 11.1.  
 
Portanto, viver a Palavra, viver aquilo em que cremos é a condição primordial 
quando pensamos em influenciar vidas.  
Devemos lembrar que o discípulo é um seguidor de Jesus, não seu. Ou seja, o 
tempo passados juntos, deve ajudá-lo a viver por si só e não em sua dependên-
cia. Jesus em seu ministério treinou os seus discípulos para viverem após sua 
partida.  
 
ENSINO É FERRAMENTA?  
Não devemos nos preocupar simplesmente em transmitir informações, mas 
transformar vidas. Isto não significa que não temos ensino, mas ele é uma fer-
ramenta que facilita o crescimento. Isto não é um processo instantâneo, mas 
gradual e constante. Cada pessoa reage em tempo diferente, mas todas cres-
cem. Maturidade leva tempo.  
 
INTERESSE PESSOAL É ESSENCIAL?   
Certas atitudes demonstram interesse pelo discipulado: Pontualidade. Motiva-
ção. Estudo sério. Transparência e simplicidade no falar de coisas difíceis. En-
volvimentos na igreja. Primeiro precisa querer e ter interesse para existir disci-
pulamento com motivação correta. É preciso desejar mudanças de hábitos e de 
caráter em nome de Jesus.  
 
SOMOS UM PROJETO DE DEUS?   
 
A CPV entende que a igreja só pode ser um projeto de Deus se houver real en-
volvimento com o Discipulado. Com isso a igreja não precisa ter um departa-
mento, uma sociedade, um conselho, uma junta, um programa, mas uma postu-
ra natural dos seus membros com a vida do outro. O centro de discipulado é 
toda a igreja, não uma classe ou um departamento dela.  
Na CPV encontramos pessoas que tem a mesma fé, os mesmos valores, que 
vivem em ComUnidade para exaltar a Deus nesse fascinante projeto.  
 
 
 

x Visão 
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Festa na casa do Pai!  
Festa!!! Ah, que coisa boa!!! 
 Aquela festa tão esperada, tão planejada, tão sonhada chegou! 
 Ficamos meses pensando na decoração, nos pratos que serão servidos, na 
recepção dos nossos convidados! Isso sem falar na nossa própria imagem. É o 
toque final – somos os personagens que vamos enfeitar e trazer brilho a tudo. 
 O nosso dia é cronometrado pra não dar nada errado. Primeiro nos 
preocupamos em deixar a casa limpa, um 
“brinco”! Tudo no lugar, limpinho e 
cheiroso.  
 Depois é a nossa vez: tomamos aquele 
banho, colocamos o nosso perfume mais 
caro e como numa coroação, nos vestimos 
com aquela roupa!  
Roupa nova, feita sob medida, o traje que 
adorna e que nos faz sentir príncipes e 
princesas. 
 A alegria e a euforia só crescem quando nossos convidados chegam e todos 
com sorriso nos lábios vêm compartilhar conosco daquela folia cheia de 
música, dança, conversas, gargalhadas, brindes, descobertas, luzes, cores e 
sabores! 
 Ah, que momento! O nosso desejo é que tudo aquilo nunca tenha fim. 
 ...O lugar do folguedo é casa do Pai 

Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso 
Todo dia é dia de folia na casa do Pai. 

 A casa do Pai é o melhor lugar do mundo 
A casa do Pai é nossa casa de oração 
A casa do Pai é anel do dedo, pão e vinho 
A casa do Pai é nosso próprio coração... 
 

Gláucia Siqueira 

x Palavra da liderança
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Festa na casa do Pai 
Dia Tópico Direção Exposição Diácono Café       
01 Limpeza geral (Mc 11.15-19) Superv-I Pr Helinho Gilmar Marina Assis 
08 Traje à Rigor (Mt 22.1-14) Superv-II Pr Helinho Almir Isméria/Wiliam
15 Folia dos Santos (Nm 8.1-12) Superv-III Pr Helinho Chiquinho Lúcia/Kléos 
22 Venham Beber (Jo 7.37-44) Superv-IV Pr Helinho Cláudio Eliana/Junin 
29 Junta Panela (At 2.42-47) Superv-I Pr Helinho Gilmar Cláudio 
 
Biblioteca 

Coordenação:  Lígia  
Plantão do mês: Lígia e Eliana Ribeiro  

Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som     
01 Hadassa/Letícia Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille,  Neno 
08 Marcella/Ana Paula Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
15 Gláucia/Marina Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Neno 
22 Hadassa/Ana Paula Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno 
29 Gláucia/Marcella Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Kalebe 
 
Reuniões dos núcleos (nas casas) 
No Dia/horário Servos-Líderes    
01 Seg 19h30 Helinho/Glaúcia William/Isméria 
02 Seg 19h30 Edgard/Edna e Cláudio 
03 Qui 19h00 Daison/Maria, Ana Lídia e Gilmar/Lidiane 
04 Sex 19h30 Osmar/Terezinha, Chiquinho/Lúcia e Marina 
05 Qua 19h30 Galvin/Dilcimar e Sérgio/Marília 
06 Seg 19h30 Kléos/Lúcia e Hilário/Ana Paula 
07 Preás Qui 19h30 Priscila e Luciana 
08 Adolescentes Sex 19h30 Luciana e Sarah 
09 Jovens 1 Sab 19h30 Alberto/Marcella/Hadassa 
10 Jovens 2 Sab 20h00 Evaldo/Lenira e Jamille 
  

JUNHO 
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      

 01  Missões na prática - ofertas. Alvo R$5,00.   
 08  Boa mordomia doando: Dízimos e ofertas.  
 15  Cestas de alimentos.  
 22  Gratidão: Festa 8º aniversário da CPV.  
 28  Caminhada na trilha Mata do Paraíso.  
 29 Culto às 10h30, seguido de Junta Panela das    
  famílias no Quiosque.   

x Calendário
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1. Foi o Método Usado por Jesus  
 
Uma atitude crucial para a continuidade de Seu ministério quando partisse da 
terra.  
 
2. Foi o Método Usado pelos Apóstolos  
 
Paulo teve vários discípulos, e os mais conhecidos são Timóteo e Tito. trans-
mite a homens fieis e idôneos para instruir a outros. – II Tm 2.2  
 
3. É um Mandamento de Jesus  
 
Mt 28.18-20: “Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as nações”.  
Podemos fazer com os filhos, aqui em Viçosa e também podemos ir sozinhos 
ou em grupos ou enviando alguém ou orando e apoiando ou contribuindo com 
os nossos missionários.  
Não temos outra opção, somente uma alternativa: fazer discípulos.  
 
ENSINAMOS FACILITANDO OU MENTOREANDO?   
Estamos falando em um processo de reprodução da vida de Jesus na vida de 
outros, pelo ensino, que é promovido pela facilitação. Este é o propósito do 
discipulado: “moldar o caráter do homem segundo o caráter de Jesus”.  Veja 
Rm 8.29 em poucas palavras: o alvo é formar uma família com muitos filhos, 
todos parecidos com Jesus.  
 
Duas coisas são prioritárias: o ensino da Palavra, pelo convívio facilitador do 
aprendizado.  
 
SOMOS IMITADORES DE JESUS?   
A resposta está no exemplo de Jesus relatado nos evangelhos e nos exemplos 
dos discípulos de Jesus que prosseguiram com seu ministério após Sua ascen-
são, liderados pelos apóstolos.  
 
Jesus é a pessoa central no discipulado. Quando estamos pacientemente inves-
tindo numa vida, nosso alvo deve ser levá-la a imitar a Jesus e não a nós mes-
mos.  

x Visão
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DISCIPULADO NA CPV 
 
Estamos promovendo um mutirão de discipulamento e mentoreamento sob a 
coordenação geral do Pr. Helinho. Toda a CPV que reúne em Núcleos deverá 
ficar apta para aplicar num novo amigo os princípios básicos de vida cristã e 
manuseando bem a sua Bíblia.  
 
Os núcleos da CPV são grupos de 3 a 5 famílias e grupos de afinidade como 
Preás, Adolescentes e Jovens, onde se ministra uns aos outros e na intimidade 
com Deus segue cumprindo a Missão de Sacerdotes Reais: Formar uma grande 
família com muitos filhos, todos parecidos com Jesus. Rm 8.29.  
 
A CPV entende ser o discipulado o ministério mais importante da igreja local. 
Seu segredo está no relacionamento de pessoas comprometidas, que amam a 
Jesus e que tem o desejo de servir a 
Deus auxiliando outras pessoas.  
 
DISCIPULADO, O QUE É ISTO?  
 
É um ministério do corpo de Cristo, 
onde todos os membros da igreja estão 
de alguma forma envolvidos com o 
objetivo de crescer à semelhança de 
Jesus com o propósito final de glorificar a Deus. Jesus acreditava que a convi-
vência, e o ensino da Bíblia era muito importante. Veja o que ele disse: “o dis-
cípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado 
será como o seu mestre”  
Normalmente as atividades (ativismo) da igreja acabam ofuscando este impor-
tante ministério. Programações e preocupações com resultados fazem com que 
a tarefa do discipulado seja cada vez mais negligenciada ou confundida nos 
dias de hoje.  
 
Existem três razões para crermos que o discipulado é importante:  
 
 
 
 

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

5 William Alves 15 Faviana Freitas 
7 Yara Bernall 16 Jorge Luis 

11 Raphael Mantovani 16 Vitor de Siqueira 
11 Jamille Filgueiras 18 CPV – Instalação do Salão  
11 Oziel Moraes 21 Tatiana Batista 
12 Jussara Alves  22 Lígia Dergan 
12 Debora Del Giudice 30 Lydia Souza Lima 

 
Média de freqüência nos cultos nos mês passado, levantada pelo Dc. Gilmar: 
 

Presença 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 Média        
Adultos 79 49 96 88 72 (aprox) 77 
Crianças 21 19 32 24 18 (aprox) 23 
Total 100(+23%) 68(-37%) 128(+88%) 112(-12%) 90(-20%) 100(23%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório da TESOURARIA  
1º SEMESTRE (Novembro-07 a Abril-08): 
 

Contas Nov a Jan (I-Trim) Fev a Abr (II-Trim) Total Sem. 

RECEITA TOTAL 24.395,18 25.546,81 49.941,99 
DÍZIMOS 14.390,40 15.954,68 30.345,08 
OFERTAS  8.721,00 8.285,00 17.006,00 
APLIC. e OUT.RECEITAS 1.283,78 1.307,13 2.590,91 

DESPESA TOTAL 19.388,76 21.697,09 41.085,85 
PESSOAL e ENCARGOS   4.939,48 11.537,81 16.477,29 
EVANG. E MISSÕES 4.026,03 3.413,68 7.439,71 
ALUGUEIS e O. CAUSAS 8.891,70 5.019,44 13.911,14 
PATRIMÔNIO 300,13 755,20 1.055,33 
ADM. e CONSUMO 1.231,42 970,96 2.202,38 

x Datas e números
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13º MUTIRÃO MUNDIAL DE ORAÇÃO  
Trata-se de uma campanha em mais de 100 países para oração em todas as igrejas por 
crianças e adolescentes em situação de risco. Na CPV este movimento está sendo co-
ordenado pelo Ézer e vai acontecer dias 6 a 8 de junho.   
JÚLIA 
Estamos aguardando a visita de todos vocês, mas enquan-
to isto não acontece vai aí uma foto pra conhecerem nossa 
filhinha! O corujão: Gilmar Melquiades.    
NOSSA BIBLIOTECA  
• Interessados em ajudar na biblioteca devem procurar a 

Lígia. Precisamos de pessoas para a escala após os 
cultos e para ajudar no registro dos livros e no contro-
le deste patrimônio da CPV.  

• Agradecemos a família Hilário que está convertendo as fitas de vídeo (VHS) da bi-
blioteca para DVD. À família Daison pela doação de CDs sobre Oséias e outro so-
bre dízimos.  

• Temos na biblioteca o livro "Cinco linguagens de amor", que algumas pessoas já 
leram e que se encaixa bem no assunto sobre família. Há outros livros sobre rela-
cionamentos familiares na biblioteca que poderiam interessar.   

FUTEBOL NO CAMPINHO  
Para os que querem perder algumas calorias, ou aqueles que estão querendo "trocar 
uma idéia", ou os que procuram se integrar mais, ou ainda os que querem apenas jogar 
futebol, os nossos problemas acabaram... Todos os sábados, a partir das 16h00 (horário 
não-fixo), haverá futebol no quiosque! Espero todos lá! Ézer.  3891-8280 – 8629-7510.   
NOVO PROFESSOR RESIDENTE NO CEM 
Ernesto e Suely Galeano são os novos professores residentes da Escola de Missões do 
CEM. Ambos são ex-alunos do mestrado em Missiologia. Ernesto é de nacionalidade 
argentina. Suely é brasileira, de Governador Valadares. Ambos têm experiência anteri-
or com plantação de igrejas, discipulado e mentoria. O sustento deles vem de uma igre-
ja na Argentina e outras do Brasil.  
GASOFILÁCIO (Quem aprende a doar, aprende administrar?) 
Todo culto tem ofertório. É uma oportunidade de reconsagração de vida. É um símbolo 
da gratidão por Jesus pelo que Ele fez e continua fazendo em você.   
Sempre na CPV separamos o 
• 2º domingo para coleta dos Dízimos e ofertas para construção e outros fins;  
• 1º domingo para ofertas de Missões, sugerindo que cada um dê R$5,00 por mês di-

retamente para os nossos missionários;  
• 3º domingo para recolhimento de Cestas de Alimentos que atendem famílias com 

necessidades básicas.  

x Notícias gerais
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O cristão em uma sociedade não cristã – volume 1 
John Stott (Editado em 1989)  

O autor é pastor anglicano, capelão da Rainha Elizabeth II, conferencista 
internacional e teólogo e tem vários livros publicados. É considerado um dos 
mais notáveis estadistas cristãos deste século.  
O que foi o “Reavivamento Evangélico” ocorrido na Europa no fim do século 
XVIII? O que aconteceu com o pensamento evangélico após a primeira guerra 
mundial? Qual é o significado e qual é a origem do termo “puritanismo”? Pois 
bem, John Stott nos dá um panorama da história do pensamento e do agir 
cristão inglês e americano do início da época mercantilista na Europa até a 
sociedade moderna, com o intuito de nos direcionar para uma reflexão sobre a 
nossa responsabilidade social.   
Num determinado momento os cristãos que antes atuavam na ação social, na 
ajuda aos necessitados, na política e em mudanças importantes da sociedade, 
passaram a não se importar mais com as necessidades do povo, se voltando às 
questões espirituais. Como devemos agir agora enquanto cristãos?   
John Stott indica que devemos rever as nossas doutrinas referentes a Deus, a 
Cristo, ao homem, a salvação e a igreja, pois uma visão mais abrangente nos 
leva a um compromisso tanto com a assistência social, quanto com a ação 
social.  
O autor fala sobre como deve ser a mente cristã. Para ele, ter uma mente cristã 
significa que devemos ser  “Sal e Luz” do mundo. Devemos estar no mundo 
para influenciá-lo, como Jesus determinou. Evangelismo e ação social não 
podem ser separados, eles caminham juntos. O evangelho nos leva ao amor, e o 
amor ao próximo, deve nos levar a uma preocupação com todas as 
necessidades da pessoa, seja com o corpo, a alma ou os problemas da 
comunidade.  
O evangelho é o instrumento principal para que haja transformação social, pois 
ele transforma as pessoas. Ou seja, “a fé conduz ao amor, e este ao serviço”.  
Portanto, a ação social é uma conseqüência da fé salvadora.   
A conclusão é que somente o evangelho pode produzir indivíduos socialmente 
responsáveis, que serão sal e luz para a nossa sociedade necessitada. A 
principal forma de atuação dos cristãos deve ser através dos grupos pequenos 
de pessoas (grupos de interesse, grupos de oração, de luta por uma causa justa, 
etc). Nas palavras de Stott, “Pequenos grupos de cristãos podem ser uma 
encarnação visível do evangelho”, dado que o próprio Jesus começou com os 
doze apóstolos. 

Lígia 

x Vamos ler!
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FIQUE FIRME, NÃO DESISTA! 
Desistir é uma solução permanente  

para um problema temporário.  
James MacArthur 

 
Eu fico imaginando quantas pessoas desistiram dos seus sonhos apenas duas ou 
três semanas antes de conseguirem aquela realização tão esperada.  
 
Um dos maiores desafios rumo a uma realização bem-sucedida é o de manter 
um senso de urgência em relação ao seu trabalho, e ao mesmo tempo ser paci-
ente o suficiente para permanecer firme o tempo que for necessário. É absolu-
tamente importante a presença de três indispensáveis ingredientes: acreditar, 
ter fé e confiar.  
 
Primeiramente: acreditar naquilo que você está fazendo. Fé na certeza de que 
existe um Deus que em momento algum o desamparará; e confiar que mediante 
os valores que você está estabelecendo, o retorno fatalmente virá numa forma 
multiplicada, muitas e muitas vezes.  
 
Tudo aquilo que é rico de genuíno valor e significado toma tempo. Não me 
interprete mal. Com isso não estou querendo dizer que você deverá simples-
mente esperar que as coisas aconteçam naturalmente por si mesmas. Saiba a-
onde você está indo; dê o melhor ao seu trabalho; dê tudo que é possível dar. 
Providencie, transmita os valores para o maior número possível de pessoas, e 
então você se dará conta de que a confiança que depositou nos seus esforços 
será ricamente recompensada.  
 

Nélio DaSilva 
 

Tão-somente sê forte e mui corajoso para teres o cuidado  
de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou;  
dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda,  

para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.  
Josué 1:7 

x Opinião 
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ESTUDO BÍBLICO DAS CRIANÇAS  
• De 5 até 12 anos a criança tem a sua própria revista para estudar.  
• Os Pais tem outra revista que orienta no estudo dos seus filhos-netos.  
• Os facilitadores do Culto e do Núcleo repetem o princípio bíblico para fixação do 

ensino para a criança com a revista apropriada para isto.  
• Converse e entenda bem este processo educativo com a Yara ou Edna.    

EVENTO (é Vento, mas). AGENDE COM A FAMÍLIA  
1) Próxima caminhada ecológica na trilha da Mata do Paraíso dia 28 de junho, 

sábado, seguido de Junta Saladas. Saída da CPV às 9h00.    
2) Café com Líderes e Auxiliares de Núcleos dia 6 de Julho.  
3) Próxima Vigília em Luar de Oração no quiosque dia 15 de agosto.  
4) 8ª Festa da Criança em Outubro no quiosque. Ajude a organizar.   
5) Acampamento de Carnaval-2009, planeje sua inscrição.   

ACAMPAMENTO DE CARNAVAL 2009  
Interessados em participar da comissão organizadora, falar com o Pr. vHelinho. A 
qualquer momento as inscrições estarão abertas.   
NOITE DOS NAMORADOS  
Dia 12, Quinta-Feira será o dia dos namorados. Interessados em organizar algum en-
contro ou evento conte aos outros.   
O DIÁCONO (escalado) E O SUPERVISOR DE NÚCLEO  
Trabalham juntos durante a semana de segunda a domingo para organizar o funciona-
mento visando o bem estar geral dos encontros e celebrações: O núcleo escalado pelo 
Supervisor, ora pelo culto e participa da liturgia com o pastor, faz a recepção e introdu-
ção das pessoas chegando mais cedo nos cultos, pensa e planeja com antecedência para 
criar um ambiente de encontro organizado, agradável e prazeroso para a ComUnidade.    
CULTO NO QUIOSQUE – no último domingo.   
Dia 29 o culto será no Quiosque às 10h00 seguido do tradicional Junta Panela.  
Pretende-se que no último domingo do mês a Celebração seja sempre no quiosque às 
10h00 seguido do almoço em junta panela.   
CENTRO DE CONVIVÊNCIA – Construção  
Está sendo retomado o planejamento global de utilização e a construção do Centro de 
Convivência da nossa ComUnidade. São mais de 10.000 m2 de espaço para celebra-
ção, lazer, esportes, assistência social, treinamentos, reflexão, oração e eventos da 
CPV.   
ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DO ULTIMATO 
Será uma oportunidade riquíssima de ouvir e ver os escritores de livros e artigos da 
revista Ultimato em Viçosa, dias 31-julho a 2 de agosto. Inscreva-se neste evento. R$ 
80,00 para participar integralmente da programação. Navegue: Ultimato.com.br.   
 

x Notícias gerais
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Ore sem cessar...   
• Pela boa e correta multiplicação de núcleos. Pelos relacionamentos fami-

liares e conjugais dentro dos núcleos. A finalidade do núcleo é a multiplica-
ção natural pelo crescimento e maturidade.   

 
• Pela campanha do mutirão de oração por crianças em risco.  

 
• Pela Saúde Sr. Antônio Galvão, Beatriz, Sr. Argemiro e Kamille;  

 
• Pelos negócios e geração de empregos:  

Van escolar do Chiquinho, Salão do Gilmar, Yara-Isméria e Lúcia, Con-
sultórios: Lígia e Eliana Ribeiro (fono audiologia); Ana Paula e Sheilla 
(Odonto), Serviços e festas Ricardo-Eva e Marlene; Negócios da MC 
Planejados, Microlins P.Nova e Vidros Colpany em Ubá. 

 
• Pelos facilitadores e crianças até 12 anos, que auxiliam os pais na sua ta-

refa educadora.  
Responsabilidades:  

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

 
• Pelos Servos da Coordenação e Supervisão de Núcleos na CPV:  

Supervisão I  Helinho-Gláucia (núcleos 1, 7, 8 e Coordenação Geral);  
Supervisão II  Edgard-Edna (núcleos 2 e 5);  
Supervisão III  Daison-Tia Maria (núcleos 3 e 4);  
Supervisão IV  Kléos-Lúcia (núcleos 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 Jussara (Profissionais em Aracaju-SE).   

 
• Pelos Vestibulandos, estudantes e novos profissionais.  

x Orai uns pelos outros... 
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Leonildo Soares de Assis, o 
nosso NENO, nasceu em 
28/11/1991 na cidade de Porto 
Velho, Rondônia, na fronteira 
com o estado do Amazonas. É o 
filho caçula de Marina (aquela 
que canta na equipe de louvor) e 
Leonicio de Assis. Tem dois 
irmãos:  Leonício (Dedé) e 
Letícia (que também canta no 
grupo). Talvez alguns tenham 
curiosidade de saber porque ele 

se chama Neno... O próprio não sabe, mas é desde e a infância que é assim 
chamado.  
 
Mora 5 anos em Viçosa. Veio conhecer o avô e acabou ficando. Veio de ônibus 
com a mãe e irmãos de Porto Velho para cá. Foram 4 dias de viagem (Porto 
Velho dista de Viçosa uns 3000 km). Diz guardar boas lembranças de Porto 
Velho e gosta lembrar das belezas do Rio Madeira. 
 
Neno estuda. Faz o 1º ano do segundo grau na escola Alice Moreiro no 
Silvestre. Perguntado sobre o futuro, ainda não tem idéia clara do que quer 
fazer, mas tem dois sonhos: “concluir meu segundo grau e continuar nos 
caminhos de Jesus”.  
 
Neno frequenta uma igreja desde pequeno. Era católico, mas passou a 
frequentar uma igreja evangélica por causa da vontade da mãe e irmãos de 
conhecer mais a Bíblia.  
 
Gosta de futebol, mas não é um fanático. Torce para o Corinthians. 
 
Neno tem se envolvido bastante com a CPV, principalmente no comando do 
som. É muito prestativo e trabalhador. Queremos agradecê-lo pelo empenho e 
prestar essa homenagem a você.  
 

x Conheça seu irmão


