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Mensagem de 17/08: O Outro e a grana (At 5.1-11) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
Mensagem de 24/08: O Outro produz (Gl 5.16-24) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 31/08: O Outro e eu (Jo 14.16-31) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

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

N
o
 287, Agosto de 2008 

Boletim mensal da 

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa 

www.cpv.org.br 

Contato 

OO  OOuuttrroo  éé  iiddêênnttiiccoo  
aaoo  PPrriimmeeiirroo  

""EE  eeuu  rrooggaarreeii  aaoo  PPaaii,,   
ee  eellee  vvooss  ddaarráá  oouuttrroo  CCoonnssoollaaddoorr,,   

aa  ffiimm  ddee  qquuee  eesstteejjaa  ppaarraa  sseemmpprree  ccoonnvvoossccoo""  
JJoo  1144..1166  

Feliz Dia dos Pais! 



Servos-Líderes 
Coordenador Geral de Núcleos  

Pr Helinho/Gláucia Siqueira    helinho_43@hotmail.com 
            glauciatcs@hotmail.com 
 

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 penúltima 4a.feira do mês) 
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Mensagem de 03/08: O Outro (Jo 16.7-15) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 10/08: O Outro oferece (I Pe 4.7-11) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

xxxx Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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Gente querida da CPV, 
 

stamos de volta a São Gabriel, que parece 
uma grande metrópole quando voltamos 
da aldeia... Queremos compartilhar com 

vocês nossas últimas notícias, gratos pelo apoio 
e carinho de sempre. 
 
Lindelvan é um indígena urbanizado, do povo 
Baré. A Elisângela e vários outros irmãos o 
evangelizou. Depois de um estudo bíblico em nossa casa ele decidiu seguir a 
Jesus. O discipulamos durante algum tempo e ele foi batizado na Igreja 
Presbiteriana, está participando do ministério de louvor e de uma equipe de 
evangelismo pessoal. Há poucos dias ele nos disse: “Deus mudou a minha 
vida. Meu sonho agora é evangelizar essas comunidades sem Jesus!” Louvem a 
Deus por ele e orem para que permaneça firme no Senhor.  
 
Oferecemos o curso de alfabetização na aldeia Yuhupdeh mais distante da 
nossa região, num pequeno rio de difícil acesso, já bem próximo das fronteiras 
com a Colômbia. Por falta de cadeiras, boa parte dos 26 alunos fez o curso 
assentados no chão! Concluímos mais uma cartilha na língua e estamos com 
outros dois materiais didáticos sendo produzidos. A Elisângela prestou auxílio 
na área de saúde, esteve muito envolvida com as mulheres no seu dia-a-dia e 
mais uma vez passou seu aniversário na aldeia. Fizeram uma festa para ela, 
com direito a pintura corporal e danças típicas. 
 
Uma experiência nada agradável foi encontrar 3 jararacas em nossa palhoça! 
Mas veio à mente o cuidado do Senhor sobre nós. Desde que aqui chegamos, já 
foram tantas idas e vindas em rios perigosos, pernoites em palhoças totalmente 
abertas, caminhadas de horas e horas em trilhas (e às vezes sem trilhas) pela 
floresta... e o Senhor tem nos guardado. Louvado seja o Seu nome.  
 
A igreja Aruak ficou sem lugar para se reunir, então o Senhor nos deu um 
terreno, já com uma casa, que servirá provisoriamente para as reuniões. Após 
quitar as parcelas do pagamento, sonhamos em já iniciar a construção do 
templo. Neste último final de semana já nos reunimos ali, com muita alegria e 
gratidão a Deus. Obrigado pelas orações. O Senhor tem respondido. 
 
Obrigado por caminhar conosco. É muito bom ter vocês em nossa retaguarda. 
Em Cristo, Senhor nosso, 
 

Cácio e Elisângela SilvaCácio e Elisângela SilvaCácio e Elisângela SilvaCácio e Elisângela Silva    

    

E 

xxxx Notícias do campo 

Caixa Postal 15  

69750-000 São Gabriel da Cachoeira AM  

Tel (97) 3471-1680 

E-mail: caciosilva@caciosilva.com.br  
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O Outro é idêntico ao Primeiro 
""EE  eeuu  rrooggaarreeii  aaoo  PPaaii,,  ee  eellee  vvooss  ddaarráá  oouuttrroo  CCoonnssoollaaddoorr,,    

aa  ffiimm  ddee  qquuee  eesstteejjaa  ppaarraa  sseemmpprree  ccoonnvvoossccoo""  

JJoo  1144..1166 
 

emos ouvido muito sobre a irrelevância da igreja hoje, e o diagnóstico 
sempre passa pelo nível de compromisso dos cristãos, refletindo o 
número de fieis que se reúne num determinado lugar, se pouco, 

argumenta-se que número não é importante; se muito, duvida-se da qualidade 
do compromisso. 
 
A verdade é que admitimos que podemos gerir a igreja e seus resultados. 
Assim, somos tentados a reavivar a igreja, importando pacotes estrangeiros, 
usando teorias psicológicas, sociológicas e do marketing. A igreja sempre foi 
tentada a revitalizar-se, amoldando-se a outras vozes que alcançam  
popularidade. Entretanto, sem a presença e atuação do Outro (Jo 14.16), a 
quem podemos denominar o executivo da divindade, não haverá perspectiva de 
mudanças. Pois Ele opera em todas as esferas em todos os tempos. Ele atua 
desde a fundação do mundo, porque é Eterno, assim como o Pai e o Filho o são 
também (Hb 9.14). 
 
O Outro não é apenas uma força, como muitos pensam, um poder ou uma 
influência. A Bíblia nos mostra que Ele é uma pessoa, porque tem atributos 
pessoais, pois pensa, sente e age (I Co 2.10; Ef 4.30). 
 
O Outro pratica atos que só uma pessoa pode realizar: fala, clama, intercede, 
guia, ensina (Jo 14.26; Rm 8.26; Gl 4.6). Além disso, Ele é capaz de 
entristecer-se, de consolar, e sofrer afrontas. Além de ser uma pessoa, Ele 
também é Deus (At 5.3), Criador (Gn 1.2), Eterno (Hb 9.14). Onisciente, 
Onipresente e Onipotente. Tem o poder de justificar, santificar (I Co 6.11) e 
distribuir dons. Está ligado ao Pai e ao Filho (Mt 28.19). 
 
Referimos-nos ao Espírito Santo, como é popularmente conhecido, Ele é a cura 
de todo mal, e a superação de todo fracasso, e ao ocupar o coração do homem 
faz dele um cristão destemido, cheio de amor e paz. 
    
HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

T

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: O Outro é idêntico ao Primeiro 
Dia Tema da semana Direção Exposição Diácono Café 
      
03 O Outro (Jo 16.7-15) Superv-I Pr Helinho Almir Lidiane/Gilmar 
10 O Outro oferece (I Pe 4.7-11) Superv-II Pr Helinho Chiquinho Tatiana/Ricardo 
17 O Outro e a grana (At 5.1-11) Superv-III Pr Helinho Cláudio Ana Lidia 
24 O Outro produz (Gl 5.16-24) Superv-IV Pr Helinho Gilmar Edna/Edgard 
31 O Outro e eu (Jo 14.16-31) Superv-I Pr Helinho Almir Maria Helena 
 
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 
    
03 Hadassa/Letícia Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille,  Neno 
10 Marcella/Ana Paula Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno 
17 Gláucia/Marina Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Neno 
24 Gláucia/Marcella Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno 
31 Gláucia/Marina Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille 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 Qua 20h00 Evaldo/Lenira e Jamille 
 

AGOSTO 

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       

 Todo domingo é dia de contribuir 
 e doar 
  
 03  Café com líderes: relatório 
 Consulta Jovem em    
 Sorocaba/SP (casa do Helinho) 
 10 Dia dos pais 
 22  Vigília – luar de oração e intercessão no Quiosque. 

xxxx Calendário 
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de múltiplo-uso e integrado com a área externa de lazer e praça da 
frente.  

5. Planejar a descida para os fundos até a rua na violeira, com 
arborização, para lazer, eventos e outras atividades.  

6. Planejar cerca viva – segurança – tipo sansão do campo para as divisas, 
mantendo as árvores adotadas pelas famílias.  

7. Arborização dos fundos até a entrada pela violeira devidamente 
planejada para quiosques de oração, reuniões, aulas, grupo de 
discussão num ambiente aberto e coberto por árvores. Manter a 
arborização da frente nos limites da cerca nas divisas, formando um 
espaço de praça e estacionamento.  

8. Esgoto tratado – para adubação do terreno.  
9. Área de atividades lúdicas. Também escola tipo: surdos-mudos, 

horticultura, ervas, apicultura, pintura, instruções para campings e 
outros. 

 
esus investiu em pessoas e com elas construiu relacionamentos que 
repercutem até os dias de hoje e, por isso, essas relações servem como 
modelo para construir nossos relacionamentos. Não queremos um 

MONUMENTO, mas uma área para gerar MOVIMENTO.  
 
O salão, as salas e o espaço de Convivência da CPV servirão para facilitar este 
processo integrador de pessoas. Será para ajuntamento dos Núcleos, para 
compartilhar vidas, para comemorar, celebrar, festejar, adorar, cultuar em 
Comunidade e amadurecer idéias, com a finalidade de apoiar e fazer novos 
discípulos de Jesus. 
 
Podemos liberar nossa mente do reunismo e de programas. O culto é no 
coração e não no Templo. O núcleo não é reunião, é um encontro onde cada 
casa é uma igreja. O núcleo não acontece 1 vez na semana, mas acontece todo 
dia durante a semana, pois é o resultado inteligente e criativo da prática cristã 
do relacionamento. Cada membro do núcleo faz seus amigos e discipula a sua 
própria casa, na rua e no trabalho e onde estiver e vai usar o Centro de 
Convivência para as suas atividades comuns.  

 

J 

Ovelha que vive desgarrada do grupo vira petisco 

de Lobo. Aprenda a ter intimidade com 2 pessoas. 
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Centro de Convivência da CPV – Construção 
 

Porque Centro de Convivência e não Igreja? 

Porque um Espaço multi-Uso e não um Templo? 

O que pensamos e o que queremos hoje? 
 

ecidimos por um ambiente leve, simples num estilo de casa. Um salão 
multi-uso para cultos, festas, brincadeiras, reflexões, orações, 
congressos e outras 

celebrações, de forma que 
tudo fique integrado no 
mesmo nível da frente com 
a varanda aberta para a 
praça de convivência e 
estacionamento.  
 
No piso inferior, térreo ou 
sub-solo teremos salas para 
jogos, treinamentos, 
seminários, biblioteca, 
cinema, vestiário e o que for 
necessário para o 
desenvolvimento da 
ComUnidade.  
 
O que desejamos?  
 

1. Manter a maior área possível na frente para lazer e estacionamento, 
possibilitando sempre a visão aberta das montanhas.  

2. Considerar que seja uma construção simples, bem feita e bem equipada 
para Celebração dos núcleos, Treinamentos, Cursos, Lazer e 
Convivência Social.  

3. Promover projeto lembrando ambiente caseiro e familiar para uma 
construção não provisória em sistema modular, por etapas, de acordo 
com a disponibilidade de recursos, dentro do projeto global, sem 
precisar desmanchar no futuro, analisando e avaliando o custo 
benefício em cada etapa.  

4. Espaço em módulo inicial para 150 pessoas e salas para o Ministério 
Infantil, prevendo até 350 pessoas assentadas, num ambiente agradável 

D 

xxxx Visão 

Vista da maquete, com o observador posicionado no 

Quiosque (modelo elaborado por Walace Olzany) 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    

4 Casam. Galvin e Dilcimar 11 Diná Moraes 
5 Luciana Silva 15 João Vitor Neves 
5 Tiago Ribeiro 15 Fátima Campos 
8 Casam. Jorge e Lígia 18 Osmar Júnior 

10 Almir Colpani 20 Casam. Tekinho e Márcia 
10 Débora Zuin 25 Eva Ferreira  

 
Média de freqüência nos cultos nos mês passado, levantada pelo Gilmar: 
Presença 29/06 06/07 13/07 20/07  Média 
       
Adultos 44 58 53 59  53 
Crianças 13 11 25 10  15 
Total 57 69 78 69  68 (-36%) 
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Números Históricos dos 8 anos da CPV 
Festas da Criança  

Evento Registro 

  2001 no Clube da Cabana 1ª festa 
2002 no Clube da Cabana 2ª festa 
2003 no Quiosque da CPV 3ª festa 
2004 no Quiosque da CPV 4ª festa 
2005 no Quiosque da CPV 5ª festa 
2006 fechando a Rua Jequeri  6ª festa 
2007 no Quiosque da CPV 7ª festa 
2008 será no quiosque dia 12-out 8ª festa 

xxxx Datas e números 
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O CARNAVAL JÁ COMEÇOU – ACAMPAMENTO.  

1. Em agosto será para confirmar as inscrições, 
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.  
2. Depois de todos os inscritos, a organização será 
facilitada para investigação do local adequado, tema, 
preletores, e materiais para o rateio do custo entre os 
participantes.  

 
ANIVERSÁRIO DE 43 ANOS DA IPV.  
A IPV (Av. P.H.Rolfs) é a primeira igreja evangélica organizada em Viçosa e convida 
toda a CPV para uma manhã de comemorações e almoço no dia 17 de agosto às 9 
horas. 
 
BOA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS É MORDOMIA 
 - Se você não conseguiu trazer sua oferta no domingo passado, hoje é o seu dia. Não 
adie sua oferta.   
 - Todo domingo tem um momento de ofertório, como oportunidade de reconsagração, 
adoração e gratidão pelo que Jesus fez por nós. Faça sua doação, (se preferir) 
depositando no gazofilácio o recibo do seu depósito no banco. 
 - Quem aprender a doar, aprende administrar. Quem sabe administrar os recursos que 
vem de Deus, agrada o coração de Deus. Obedecer é agradável a Deus.  
 
• 1º domingo enfatizando nosso compromisso com Missões, 

sugerindo que cada um dê R$5,00 por mês diretamente para os 
nossos missionários – Crianças e Adultos;  

• 2º domingo enfatizando nosso compromisso com o sustento 
local doando os Dízimos e ofertas para construção e outros fins;  

• 3º domingo enfatizando nosso compromisso social com 
recolhimento de Cestas de Alimentos que atendem famílias 
com necessidades básicas.  

 
CAFÉ COM LÍDERES, AUXILIARES E FACILITADORES  
Domingo de manhã dia 3, às 8h40 na casa do Helinho e Gláucia. Vamos ouvir os 
relatórios dos que participaram do Congresso de Jovens em Sorocaba.  
 
RETORNANDO O  FUTEBOL NO CAMPINHO.  
Todos os sábados à tarde no quiosque, tem futebol, volley e brincadeiras. Falar com o 
Ézer.  3891-8280.  

xxxx Notícias gerais 
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Saúde emocional e vida cristã 

 
ste é um livro de Esly Regina Carvalho, publicado pela editora 
Ultimato. Além de escritora, a autora é psicóloga. Também assina o 
livro “Quando o Vínculo se Rompe” de 

publicação da mesma editora.  
 
Deus deseja para nós uma vida mais santa, mas sem 
saúde emocional não existe santidade. Assim, para se 
ter santidade é preciso ter sanidade. Apesar do sentido 
dessas palavras serem diferentes, a autora mostrará 
como estão diretamente relacionadas.  
 
“Os bancos das igrejas estão cheios de pessoas que 
sofrem. Uma das principais razões pelas quais as 
pessoas não levam uma vida mais santa é porque não 
receberam cura emocional para as feridas do coração.” 
 
 “À medida que vamos sendo curados, nos tornamos mais capazes de viver a 
vida que Deus deseja para nós. Por isso cada um deve se perguntar: Qual é a 
minha ferida? O que tem me ‘paralisado’? Quais são as farpas do meu 
coração?” 
 
 “A boa notícia é que há cura para todas as feridas. Mas primeiro precisamos 
tirar a farpa. Muitos não querem fazer isso porque é muito doloroso. Significa 
voltar atrás, olhar o que passou, compartilhar com alguém, desvendar o 
segredo. Muitas pessoas têm medo de voltar e enfrentar o passado. Preferem 
viver um presente medíocre a sujeitar-se ao sofrimento, mesmo que seja para 
serem curadas.” 
 
Vale à pena ler, pois a idéia do livro é ajudar as pessoas a identificar as farpas 
dos seus corações. Pode não ser fácil tirá-las, mas temos Alguém que pode nos 
ajudar e como resultado teremos uma vida melhor! 
 

Evaldo PaivaEvaldo PaivaEvaldo PaivaEvaldo Paiva    
* Este livro está disponível para empréstimo na biblioteca da CPV.     

E

xxxx Vamos ler! 
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Qual o custo da Missão? 
 

ntendemos que Missão não se faz apenas com contribuições financeiras, 
mas com apoio, acompanhamento, orações e envio de pessoas.   

As instituições formais como Juntas, Escolas, Agencias, Centros e 
outros órgãos de Missões investem grande parte da sua arrecadação no custeio 
administrativo, reuniões, viagens, hotéis, organização de eventos e 
propagandas. Apenas uma parte é aplicada diretamente na Missão e na ordem 
de Jesus de Ir e Fazer discípulos.   

O missionário é aquele que fez e aquele que faz discípulos aqui dentro da 
família e com esta autoridade também Vai e Faz discípulos no Bairro, no 
Trabalho, na Cidade, no Estado, no País e até fora do País, portanto a 
responsabilidade é igual a todos os cristãos sinceros e obedientes. Todos nós 
somos missionários convocados a sair do lugar, da zona de conforto e agir 
Indo.  

As células humanas são naturalmente multiplicadoras enquanto vive. O 
Discipulador que faz prestação de contas da sua vida, acompanha, pastoreia e 
transmite princípios e valores Bíblicos, será naturalmente multiplicador 
agradando o coração de Deus.  

O custo do discipulado é muito baixo, porque a carga é dividida por todos os 
participantes. Uma família discipuladora pode ser enviada a qualquer lugar do 
mundo para formar uma nova família multiplicadora, paralelamente ao 
exercício de qualquer profissão que a insira no contexto social e a coloque em 
observação para testemunho vivo de Jesus.  

Uma família multiplicadora traz mais bênçãos que gastos. Por isto a CPV apóia 
e investe diretamente no profissional fazedor de tendas, que dela sai com o 
desejo de formar famílias discipuladoras promovendo crescimento com 
qualidade.  

EdgardEdgardEdgardEdgard    

E 

xxxx Opinião 
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COMO FUNCIONA A GESTÃO FINANCEIRA DA IGREJA? 
1. Você doa em gratidão, com alegria, com reconsagração de Vida, se apresentando 
diante do Gasofilácio.  
2. Os Diáconos em duplas abrem e recolhem a 
receita, devolvem seu envelope ao escaninho, 
relacionam e depositam direto na conta da Igreja 
na CEF ag. 0584-3 cc 0614-0.  
3. Entregam para a tesoureira geral Dilcimar 
Mello, que controla todas as despesas e 
compromissos, faz os registros e os relatórios 
necessários.  
 
VIGÍLIA E INTERCESSÃO NO QUIOSQUE 
Vigília e Luar de Oração, Intercessão e Clamor no quiosque dia 15 de 
agosto às 20 horas.  
 
DISCÍPULO x DISCIPULADOR. Que é isto?   
Não é ensino ou estudo Bíblico. É vivência em ação aplicando os princípios bíblicos e 
os ensinos de Jesus andando juntos, compartilhando e apoiando ombro a ombro, casal a 
casal, pessoa a pessoa, amigo a amigo. Temos um roteiro Bíblico didático com 13 
lições pra facilitar esta ação de vida na vida.  
 
CHECK-LIST PARA O CULTO 
1. A liturgia é organizada em escala pelos núcleos a partir 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 participação e 
envolvimento.  
2. Check-list: Orar antes, ser criativo, chegar mais cedo, abrir portas, organizar os 
móveis e bancos, recepcionar e introduzir as pessoas, desligar e guardar equipamentos, 
limpar, ajudar no cafezinho, despedir, apagar luzes e fechar as portas, a fim de se criar 
um ambiente agradável e prazeroso a todos os participantes na Celebração.  
 

PRA QUE “JUNTAR PANELAS”?  
“Junta Panela ou Junta Café” é levar pra mesa comum da ComUnidade o que 
normalmente sua família levaria para sua mesa em casa. Quando se junta multiplica e 
todos ganham em comunhão. Os solteiros levam sucos ou refrigerantes.  
 
CUIDANDO DO PATRIMÔNIO DA CPV.  
A Yara Bernall é a Secretária do M. Infantil e a Zeladora da CPV. Ela é a responsável 
pela ordenação e controle físico dos bens e materiais. Qualquer transferência de Local 
ou empréstimo tem de ter o controle prévio da Yara.   

xxxx Notícias gerais 
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Ore sem cessar...  
 
• Pelo envolvimento constante de discipulador-discípulo pessoa a pessoa 

dentro dos núcleos na CPV. A finalidade do núcleo é a multiplicação 
natural pelo crescimento e maturidade, com novos servos-líderes que 
acompanham vidas fazendo discípulos de Jesus.     

• Pela Saúde Sr. Antônio Galvão e Kamille;   
• Pelos negócios e geração de empregos:  

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

• Pelos Servos Facilitadores e crianças até 12 

anos e pais da CPV, 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 discipulando 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 entrando no mercado.  

xxxx Orai uns pelos outros... 
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•  
 
 

valdo de Paiva Lima é natural do Rio de Janeiro (RJ), tem 29 anos e dois 
irmãos, Eduardo e Evelyne. Ele diz que o pai é nota dez! “Pai, sua força, 
honestidade e determinação são exemplos a serem seguidos”. Com 10 anos de 

idade, final de 1988, foi morar com sua família em Maceió. Em 2003, após a sua 
formatura em Meteorologia (UFAL) mudou-se para Viçosa para fazer o mestrado. 
Evaldo adora conhecer lugares, pessoas, sabores e dar aulas. Tem o sonho de ter filhos, 
construir uma casa e tocar violão. Através de um casal de amigos evangélicos 
conheceu Jesus mais intimamente e no dia 30 de julho de 2008 completou 8 anos que 

decidiu caminhar com 
o Mestre. 
 
Lenira Andrade de 
Paiva Lima é natural 
de Ibateguara (AL), 
tem 25 anos e é a 
caçula de quatro 
irmãs. O nome da 
cidade tem origem 
indígena e significa 
“lugar alto”. A 
elevada altitude 
explica em parte o 
clima frio encontrado 
no local. Lenira já 

trabalhou vários anos na Caixa Econômica Federal e atualmente trabalha na editora 
Ultimato. Estudando para alguns concursos descobriu que Direito era o curso de sua 
vida e no ano passado iniciou a caminhada em busca disso. Quando pode gosta de ficar 
curtindo a sua casa. Através de uma amiga do colégio conheceu o Jesus que até então 
não conhecia e no próximo dia 14 de setembro completará 11 anos que decidiu andar 
ao seu lado. 
 
Ambos se conhecerem em 2000 na Igreja Batista do Pinheiro (Maceió) e já no ano 
seguinte começaram a namorar. A irmã de Lenira (Silvana) foi quem os apresentou. 
Faziam parte do grupo de teatro da igreja e chegaram a fazer algumas viagens para 
apresentar as peças em outras cidades. Com a vinda de Evaldo para Viçosa iniciaram 
uma etapa diferente no namoro, ou seja, por telefonemas, e-mails e cartas. A distância 
não foi fácil, principalmente se encontrar poucas vezes por ano. Porém, com o 
casamento em julho de 2006 deram um fim a distância que os separavam. Atualmente 
congregam na CPV e lideram o núcleo de Jovens 2. “Tem sido uma benção ajudar e, 
ver o crescimento e fortalecimento dessa comunidade”. 

E 
xxxx Conheça seu irmão 


