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Mensagem de 20/07: Fechando o ciclo (Ex 31.12-18) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 27/07: Prepare-se (Jo 1.19-23) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

x Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo)
p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 286, Julho de 2008 

Boletim mensal da
ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br

Contato
Descanso que 

não é mero lazer 

Deus... 
descansou 
de toda a 

obra 
que 

realizara 
na criação. 

 
Gn. 2.3 



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 06/07: Mude o foco (Mt 6.19-21) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 13/07: Durma! (Sl 127) 
 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

x Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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Queridos irmãos, 
 
Estamos felizes em compartilhar com vocês mais um pouquinho do que temos 
feito na Escócia. Nossa nova casa tem um pequeno e belo jardim, onde pode-
mos ficar nos dias de sol. Fizemos até uma hortinha. Nos dias de frio a casa é 
bem mais aquecida que a antiga. 
 
Nossos vizinhos de frente são idosos e muito amáveis. Já os de cima são baru-
lhentos e difíceis de relacionar. Os vizinhos da casa ao lado são muçulmanos 
do Paquistão, e já fizemos amizade com eles. Na primeira semana após nossa 
mudança fomos convidados para jantar com eles. Eles são os nossos vizinhos 
mais achegados. 
  
Estamos freqüentando uma igreja perto da nossa casa que ocupa uma escola, a 
Emmanuel Church. Ela é do jeitinho que gostamos, uma comunidade com pes-
soas de várias idades que buscam os meios para crescer e se desenvolver como 
uma igreja sadia. Eles têm sido muito receptivos conosco, o que tem feito a-
gente se sentir muito bem e interessados em ajudá-los.  
 
A Talita e Daniel terminaram as aulas, O Daniel alcançou a nota máxima em 
todos os trabalhos apresentados e a Talita fez os exames finais para passar a 
fase seguinte a qual poderá levá-la a universidade. O João Victor está estudan-
do Inglês e agora estamos na expectativa do resultado da prova de admissão no 
College para estudar Administração (Business). 
 
A Marcy continua com a saúde oscilando. Desde Janeiro ela não sente dores, 
mas a pressão está inconstante desde que mudamos de endereço. Isso a tem 
deixado desanimada.   
 
Eu iniciei o curso de treinador de esgrima. Quando concluir, terei um certifica-
do de treinador reconhecido mundialmente. Abre-se uma boa oportunidade de 
Ministério futuro para onde quer que Deus nos leve. Fui muito abençoado com 
esse curso, porque o meu horário de trabalho mudou para que eu pudesse estar 
em casa ajudando a Marcy, o que permitiu que eu pudesse participar do curso. 
A Talita também está participando dos treinos de esgrima. 
  
Obrigado por estarem conosco nessa caminhada. 
  
Em Cristo, 

Emeric e Marcy 

x Notícias do campo
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O dia de descanso 
Deus... descansou de toda a obra que realizara na criação. Gn. 2.3 

 
Qual foi a coroa da criação de Deus? Não foi a cria-
ção do homem, mas a provisão do sábado: não foi a 
ordem para que o homem pegasse suas ferramentas e 
trabalhasse seis dias, mas a ordem para deixá-las de 
lado no sétimo dia para adorar ao Senhor. O plano de 
Deus era criar não apenas o homo faber (homem tra-
balhador), mas criar também o homo adorans (ho-
mem adorador). Os seres humanos se tornam mais 
dignos quando estão adorando a Deus. 
 
Esse propósito divino foi posteriormente incluído no Decálogo, em seu quarto 
mandamento, que diz: “Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo” (Ex 
20.8). Deus sabia o que estava fazendo quando ordenou o nosso descanso men-
tal e físico. Várias tentativas têm sido feitas para mudar o ritmo divino de um 
dia de descanso a cada seis de trabalho. Os revolucionários franceses introduzi-
ram um calendário republicano com uma semana de dez dias, porém Napoleão, 
em 1805, restaurou a semana de sete dias. Os revolucionários russos transfor-
maram o domingo em dia de trabalho, mas não por muito tempo, pois Stalin o 
restaurou como dia de descanso. Deus sabe o que é melhor. Além disso, um dia 
em sete deveria ser separado para adorar a Deus. Embora alguns cristãos insis-
tam em guardar o sétimo dia no sábado, aparentemente os cristãos primitivos 
separavam o primeiro dia da semana para adorar, celebrando a ressurreição de 
Jesus Cristo (Jo 20.19,26; At 20.7). O importante não é qual o dia a ser obser-
vado, mas manter o ritmo de um dia de descanso a cada sete dias. 
 
O próprio Jesus observou o sábado e ensinou seus discípulos a fazerem o mes-
mo. Mas ele estabeleceu também um importante princípio: “O sábado foi feito 
por causa do homem, e não o homem por causa do sábado” (Mc 2.27). A ob-
servância do domingo não deve ser algo enfadonho e restritivo, mas uma cele-
bração semanal alegre, na qual encontramos tempo para o descanso, para a a-
doração e (deveríamos acrescentar) para a família. 
 
(extraído  do devocionário “A Bíblia toda, o ano todo – John Stott) 

Helinho 

x Palavra da liderança
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Descanso que não é mero lazer 
Dia Tema da semana Direção Exposição Diácono Café       
06 Mude o foco (Mt 6.19-21) Superv-II Pr Helinho Almir Terezinha/Osmar
13 Durma! (Sl 127) Superv-III Pr Helinho Chiquinho Márcia/Tekinho 
20 Fechando o ciclo  

(Ex 31.12-18) 
Superv-IV Pr Helinho Cláudio Dona Joana 

27 Prepare-se (Jo 1.19-23) Superv-I Pr Helinho Gilmar Lydia/Ubiracy  
Biblioteca 

Coordenação:  Lígia  
Plantão do mês: Lígia e Eliana Ribeiro  

Os empréstimos e devoluções só devem acontecer com as pessoas escaladas para controle do 
patrimônio da CPV.   
Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som     
06 Gláucia/Marina Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille,  Neno 
13 Gláucia/Ana Paula Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno 
20 Hadassa/Letícia Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Neno 
27 Marcella/Ana Paula Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno  
Reuniões dos núcleos (nas casas) 
No Dia/horário Servos-Líderes    
01 Seg 19h30 Helinho/Glaúcia e William/Isméria 
02 Seg 19h30 Edgard/Edna e Cláudio 
03 Qui 19h00 Daison/Maria, Ana Lídia e Gilmar/Lidiane 
04 Sex 19h30 Osmar/Terezinha, Chiquin/Lúcia, Marina 
05 Qua 19h30 Galvin/Dilcimar e Sérgio/Marília 
06 Seg 19h30 Kléos/Lúcia e Hilário/Ana Paula 
07 Preás Sex 19h30 Priscila e Luciana 
08 Adolescentes Sex 19h30 Luciana e Sarah 
09 Jovens 1 Sab 19h30 Alberto/Marcella/Hadassa 
10 Jovens 2 Seg 19h30 Helinho/Glaúcia e William/Isméria 
 

JULHO 
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 31   

 06  Missões na prática - ofertas. Alvo R$5,00.  
  Junta Café com Líderes e Auxiliares.    
 13  Gratidão e doação: Dízimos e ofertas.  
 20  Cestas de alimentos. Férias do pastor.   
 27  Culto às 10h00, seguido de Junta Panela das famílias 
  no Quiosque.   

x Calendário
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Porque a CPV busca ter o mesmo pensamento de Jesus?  
 
Fp 2.5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 
 
Como posso buscar um sentimento? Muitas vezes eu busco um sentimento ou uma 
disposição de coração, e tudo o que eu alcanço é uma descoberta de que meu senti-
mento e minha disposição são exatamente opostos àquilo que busco. Se Deus prometeu 
transformar meu coração, por que então ainda há nele uma disposição contrária à sua 
vontade? Necessito seguir esvaziando para que os outros tenham mais, sejam melhores 
e venham antes de mim. Posso mudar meus atos, mas não posso comandar meus sen-
timentos. Posso controlar e corrigir minhas ações, orar e confessar e ver Deus trans-
formando o meu coração. “Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humil-
dade, considerando cada um dos outros, superior a si mesmo. Não tenha cada um em 
vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros”.  (Livro: 
Larry Christenson)  
 
Será que você pode fazer a seguinte ora-
ção com sinceridade?  
Oração do servo-líder da CPV:  
 
• “Livra-me do desejo de ser estimado, 

do desejo de ser amado, do desejo de 
ser exaltado, do desejo de ser honrado, 
do desejo de ser louvado, do desejo de 
ser preferido a outros, do desejo de ser 
consultado, do desejo de ser aprovado”.  

 
• “Livra-me do medo de ser humilhado, 

do medo de ser repreendido, do medo 
de ser esquecido, do medo de ser ridi-
cularizado, do medo de ser prejudicado, 
do medo de ser alvo de suspeitas”. 

 
• “Concede-me o desejo de que outros 

possam ser mais amados do que eu, o 
desejo de que outros possam ser mais 
estimados do que eu, o desejo de que 
outros possam ser louvados e que eu passe despercebido, o desejo de que outros 
tornem mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo quanto devo ser”.  

 

x Visão
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Seja um líder focado 
 
A água é uma força poderosa. Dominada, é enorme fonte de energia. Porém, quando 
excede os seus limites, pode inundar tudo. O mesmo acontece com alguns líderes. En-
quanto utilizam corretamente o seu poder, geram grandes benefícios; fora de controle, 
produzem estragos irreparáveis. Se você quer fazer a diferença, concentre seus es-
forços. Foque as áreas mais importantes. Não se distraia com qualquer onda que surgir: 
siga em frente, rumo ao alvo. (Steve Marr, Administ.  segundo a Bíblia) 
 
1. Liderando uma santa revolução 
 
Somente através do Espírito Santo nos engajamos na revolução do reino de Deus que 
produz mudanças radicais nos indivíduos e na sociedade. Precisamos reconhecer nossa 
dependência do Espírito para gerar vidas dinâmicas e produtivas para o reino.  
 
2. Como construir relacionamentos gratificantes e duradouros?   
 
Jesus investiu em pessoas e com elas construiu relacionamentos que repercutem até os 
dias de hoje. De certa forma, Ele dependeu delas para cumprir o seu propósito, e, por 
isso, essas relações servem como modelo para construir nossos relacionamentos.  
 
3. Liderando ou gerenciando? 
 
Para muitos vivemos um impasse nas organizações: focar as pessoas através da lider-
ança ou dos resultados por meio do gerenciamento? Seria o “liderar”, uma evolução do 
“gerenciar”? A liderança não é capaz de substituir o gerenciamento; ela deve ser agre-
gada a ele. É um desafio, do qual se percebe que muitos gerentes já possuem algumas 
habilidades e qualidades, e outras que podem ser desenvolvidas, para exercer uma lid-
erança eficiente. A questão deve passar pelo alinhamento entre a liderança e o geren-
ciamento. Deve-se rever e avaliar estas habilidades e qualidades, somando-as à prática 
da gerência, focando assim, pessoas e resultados, liderança e gerenciamento.  (Instituto 
Jetro.com) 
 
O estilo de administrar da CPV.  
 
Como Igreja, devemos evitar administrar por administrar, liderar por liderar, gerenciar 
por gerenciar, mas sempre servir em tudo e a todos. O líder é o que serve e não o que é 
servido.  
 
 
 

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     
1 Osmar Ribeiro 17 Lívia Cristina 
6 Casamento Affonso/Débora 20 Joana Moraes 
9 Túlio Alves 22 Lucas Oliveira 
9 Maristela Cordeiro 23 Luciana Souza 
14 Cácio Silva 24 Paulo Leal 
14 Casamento Evaldo/Lenira 30 Casamento Daison/Tia Maria 
15 Casamento Osmar/Terezinha 30 Daison Olzany 
  30 Leonídio Assis 
 
Média de freqüência nos cultos nos mês passado, levantada pelo Pb Edgard: 
Presença 01/06 08/06 15/06 22/06  Média        
Adultos 75 84 85 86  82 
Crianças 18 25 26 27  24 
Total 93 109 111 113  106(+6%) 

0

20

40

60

80

100

120

140

03
/0

2

17
/0

2

02
/0

3

16
/0

3

30
/0

3

13
/0

4

27
/0

4

11
/0

5

25
/0

5

08
/0

6

22
/0

6

 
Números Históricos dos 8 anos da CPV  

DATAS - EVENTOS FAMÍLIAS PESSOAS 

Fev 2000   No Acamp. Planejamento 9 34 
Jun 2000   Inauguração do Salão 19 67 
Fev 2001   Organiz. Congregação 22 72 
Set 2001    Início E.Dominical - Cácio 23 75 
Fev 2003   Pastor tempo integral 37 124 
Jun 2003   3º ano  35 119 
Dez 2005   Organiz. Igreja – P. Leal 32 105 
Jun 2007   7º ano  34 108 
Fev 2008   No Acamp. Carnaval 25 104 
Jun 2008   8º ano – Helinho 38 129 

x Datas e números
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FÉRIAS DE JULHO 
As férias anuais da família do Pr. Helinho serão divididas em 2 períodos de 15 dias em 
Julho (14 a 28) e em janeiro. É hora de criatividade para o funcionamento dos núcleos 
por causa das viagens de férias.   
  
SOMOS MORDOMOS DO CRIADOR PARA DOAR.  
Quem aprende a doar, aprende administrar. Em todo culto temos um momento especial 
de ofertório. Mas lembre-se:  
 
• 1º domingo  ofertas de Missões, sugerindo que cada um dê R$5,00 por mês dire-

    tamente para os nossos missionários;  
• 2º domingo  coleta dos Dízimos e ofertas para construção e outros fins;  
• 3º domingo  recolhimento de Cestas de Alimentos que atendem famílias com  

    necessidades básicas.  
  
CONTROLE FINANCEIRO DA IGREJA.  
Os Diáconos em duplas recolhem o gasofilácio todos os domingos, dão recibo ao doa-
dor e depositam direto na conta da Igreja na CEF ag. 0584-3 cc 0614-0 e entregam para 
a tesoureira geral Dilcimar Mello, que controla todas as despesas e o patrimônio, faz 
os pagamentos, os registros, os relatórios e presta contas para a Comissão de Exames 
de Contas, Conselho e Assembléia Geral da Igreja.  
  
LIVROS: RIQUEZA DA 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 controle deste pa-
trimônio da CPV.  
  
TEM FUTEBOL NO CAMPINHO.  
Todos os sábados à tarde no quiosque, haverá futebol. Falar com o Ézer.  3891-8280 – 
8629-7510.  
  
AGENDE ESTAS DATAS  

1) Café com Líderes e Auxiliares de Núcleos dia 3 de Agosto.  
2) Vigília em Luar de Oração no quiosque dia 15 de agosto.  
3) 8ª Festa da Criança dia 12 de Outubro no quiosque.  

  
NOVOS LÍDERES TREINADOS PELO 2º CURSO.  
Terminou a 2ª turma do treinamento de líderes de núcleos, realizada domingo pela ma-
nhã no quiosque durante maio e junho: Lígia, Dilcimar, Ana Lídia, Calebe-CEM, Sa-
rah, Ezer, Ana Paula Fernandes e Yara.    
  

x Notícias gerais
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Se Deus nos ama por que sofremos?    

A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um programa 
de televisão chamado "Verdade e Vida" (canal 12 
ou RTV etc.) todos os sábados às 8:15 h da manhã. 
É um excelente programa em termos de organiza-
ção e conteúdo de aproximadamente 25 minutos 
constando de uma entrevista,um cântico muito bem 
escolhido, e uma pregação do Rev. Hernandes Dias 
Lopes, tudo preparado pela organização "Luz para 
o Caminho". 
 
Este programa está sendo disponibilizado em DVD 
e a CPV possui vários para serem emprestados e 
estão sob controle de nossa biblioteca. 
 
Para que se tenha uma idéia deste material sugere-
se ver e ouvir apregação  que tem o título "Se Deus 
nos ama por que sofremos?" Nela o Rev. Hernan-
des  comenta o tema tomando como base o acontecido com Lázaro,irmão de Marta e 
Maria. As irmãs mandaram recado para Jesus dizendo "aquele que Tu amas está 
doente".  
 
Jesus manda um recado para Marta dizendo que a enfermidade não era para morte mas 
Lázaro morreu e Jesus demora 2 dias para viajar e quando chega ao destino Lázaro já 
havia morrido há 4 dias.Há um diálogo entre Marta e Jesus; ela está vivendo um 
drama; os verbos que ela usa estão colocados no futuro e Jesus responde no pre-
sente:"Eu sou a ressurreição e a vida".  Não existem causas perdidas para Jesus. Ele faz 
novas todas as coisas.  
 
Maria repete tudo que Marta disse. Jesus chora. O  pregador diz que a aparente demora 
de Jesus é pedagógica. A ressurreição de um morto há 4 dias é maior do que a de um 
morto recente. Jesus sabe o que é a dor.Ele próprio sofreu. Ele sabe a dor que você 
passa. A dor que sofremos é para a glória de Deus. Se você está sofrendo entregue sua 
causa para Jesus. Veja este DVD como uma alternativa de alimento espiritual. 
 

Daison 

x Vamos ler!
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“Satanás, o deus de toda dissensão, levanta novas seitas diariamente. A última delas, 
foi levantar uma seita em que se prega que os Dez Mandamentos deveriam ser retira-
dos da igreja, e que as pessoas não deveriam mais ficar aterrorizadas pela Lei, mas 
gentilmente exortadas pela pregação da graça de Cristo.” Este é um comentário de 
Martinho Lutero, a respeito de uma seita que se levantou em seu tempo com uma dou-
trina satânica. Veja do que se tratava tal doutrina. Lutero ficou horrorizado com o pen-
samento de que não deveríamos usar a Lei, mas, ao invés disso, de que deveríamos 
gentilmente exortar as pessoas a virem a Cristo, pregando apenas a graça, que resume 
perfeitamente os métodos do evangelismo moderno.  
 
Spurgeon disse: “Nunca aceitarão a graça até tremerem diante de uma Lei justa e san-
ta.”  
 
Whitefield disse: “É por esta razão que temos tantos convertidos do tipo cogumelo.” 
Isto é, aparecem, crescem e desaparecem do dia para a noite, pois seu solo pedregoso 
não foi arado. Não possuem a convicção da Lei. São pessoas cujo “solo é pedregoso” 
ou “falsos convertidos.” Com estes pensamentos como introdução, veja Rm 7.4: “As-
sim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, 
para pertencerdes a outro, àquele que ressurgiu dentre os mortos a fim de que demos 
frutos para Deus.”  
 
O sentido exato é este: Tendo abandonado os vossos pecados, tendo crido em Cristo e 
sendo batizados, vós agora não sois mais governados pelos pecados ou pelas paixões, 
nem sois condenados pela Lei, porque achastes graça à vista de Deus, que concedeu 
este favor imerecido, e os vossos pecados foram apagados. Portanto, não estar debaixo 
da lei, é não estar sobre a sua condenação, porque agora estamos debaixo da graça (do 
favor divino).   
 
 

Edgard 
 

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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O CARNAVAL COMEÇA EM AGOSTO – ACAMPAMENTO. 
• As inscrições serão confirmadas até agosto, mediante o pagamento de uma taxa 

simbólica não reembolsável de R$5,00 por pessoa. Faça sua inscrição de uma vez e 
confirme a sua vaga. Vai ser uma benção pra você e sua família.  

• Depois de ter todos inscritos, a organização será facilitada 
para investigação do local adequado, tema, preletores, ma-
teriais e custos para o rateio entre os participantes.  

• Os interessados em participar da comissão organizadora 
falar com Helinho ou Gláucia.   

 
O CULTO COM O SUPERVISOR e LÍDER DO NÚCLEO.    
• A liturgia é organizada em escala pelos núcleos através do servo-supervisor, que 

poderá envolver mais de um núcleo ao mesmo tempo, sempre em comum acordo 
com o Pr. Helinho, por constituir uma importante oportunidade de envolvimento.  

• Check-list para os escalados: Orar e envolver, ser criativo, chegar mais cedo, a-
brir portas, organizar os móveis, recepcionar e introduzir as pessoas, desligar e 
guardar equipamentos, limpar, despedir, apagar luzes e fechar as portas, a fim de se 
criar um ambiente agradável e prazeroso a todos os participantes na Celebração.  

 
COMO FUNCIONA “JUNTA PANELA”?  
“Juntar Panela” é levar pra mesa comum da ComUnidade no Quiosque o que normal-
mente sua família levaria pra mesa em casa, numa participação coletiva. Os solteiros 
levam sucos ou refrigerantes.  
 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CPV  – Construção.  
Está sendo retomado o planejamento global de utilização do terreno e a construção do 
Centro de Convivência da nossa ComUnidade. São mais de 10.000 m2 de espaço para 
celebração, lazer, esportes, assistência social, treinamentos, reflexão, oração e encon-
tros gerais.  
 
ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DO ULTIMATO. 
Este aniversário não dá pra perder. 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 agos-
to. Por R$70,00 você participa integralmente da programação. Visite a website: 
www.ultimato.com.br/40anos.   
 
ADMINISTRAÇÃO DOS BENS e PATRIMÔNIO DA CPV.  
A Yara Bernall é a Secretária do M.Infantil e a Zeladora da CPV. Ela é responsável 
pelo controle físico dos bens e materiais da CPV. Qualquer transferência de Local ou 
empréstimo precisa ter o controle da Yara. O que for do quiosque deve ser devolvido 
direto no quiosque e da mesma forma o que for do salão.  

x Notícias gerais
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Ore sem cessar...   
• Pela formação de novos servos líderes de núcleos. A finalidade do núcleo 

é a multiplicação natural pelo crescimento e maturidade, como novos ser-
vos-líderes.    

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

 
• Pelos negócios e geração de empregos:  

Van escolar do Chiquinho, Salão do Gilmar, Yara Bernall e Lúcia Frei-
tas, Consultórios: Lígia e Eliana Ribeiro (fono audiologia); Ana Paula 
Mantovani e Sheilla (Odonto), Serviços e festas Ricardo-Eva; Cerimoni-
al Tatiana; Cozinhas MC Planejados, Boca do Forno, Microlins P.Nova 
e Vidros Colpany em Ubá. 

 
• Pelos Servos Facilitadores e crianças até 12 anos, que auxiliam os pais na 

educação dos seus filhos, considerando as seguintes 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 Coordenadores e Supervisores de Núcleos:  

Supervisão I e Coord. Geral  Helinho/Gláucia (núcleos 1, 7, 8);  
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 Servos Missionários apoiados:  

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 no mercado.  

x Orai uns pelos outros... 
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Hadassa de Moraes 
Alves nasceu em 9 
de novembro de 
1988. Está então 
com 19 anos e é 
solteira. 
 
É a filha caçula do 
casal Edgard e Ed-
na. Tem duas irmãs, 
Kézia e Sarah, e um 
irmão, o Kalebe. 
Tem um cunhado 
também, o Beto da 
Kézia.  
 
Tem uma coisa que 
a Hadassa nunca experimentou: mudar de casa. Ela nasceu e vive na mesma 
casa até hoje. 
 
A Hadassa desde muito pequenininha sempre gostou muito de cantar. Decora-
va letras de cânticos com incrível facilidade. Tem uma bela voz e serve ao Se-
nhor com a equipe de música da CPV.  
 
Hoje ela está cursando o segundo ano de Ciências Contábeis na UFV. O sonho 
dela é ser auditora.  
 
Sua mais nova conquista foi tirar a carteira de motorista. Com isto não sei se 
ela ajuda o pai dela ou dá mais trabalho... Ela canta e encanta no Coral da uni-
versidade! 
 
É uma garota muito organizada. Ela fez o curso de líderes da CPV e está muito 
animada com o seu núcleo e muito feliz com as novas conversões e com a pre-
sença dos seus OIKÓS no núcleo que se reúne aos sábados à noite. Ela é um 
dos líderes do núcleo 9.  
 

x Conheça seu irmão

Hadassa e a mamãe coruja Edna 


