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Mensagem de 21/09: Sem data de validade (Mt 19.3-12) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 28/09: A política e eu (2Sm 15.1-12) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

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

No 288, Setembro de 2008 

Boletim mensal da 

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa 

www.cpv.org.br 

Contato 

""......  ddee  qquueemm  ttooddoo  ccoorrppoo,,  
bbeemm  aajjuussttaaddoo  ee  ccoonnssoolliiddaaddoo  

ppeelloo  aauuxxíílliioo  ddee  ttooddaa  jjuunnttaa,,  
sseegguunnddoo  aa  jjuussttaa  ccooooppeerraaççããoo  

ddee  ccaaddaa  ppaarrttee,,  
eeffeettuuaa  oo  pprróópprriioo  aauummeennttoo  

ppaarraa  aa  eeddiiffiiccaaççããoo  
ddee  ssii  mmeessmmoo  eemm  aammoorr..""  

  

EEff..  44..1166  

CCoonnssoolliiddaarr  
OO  ddeessaaffiioo  nnoossssoo    

ddee  ccaaddaa  ddiiaa  



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 07/09: Vós em mim, eu em vós (Jo 15.1-16) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 14/09: Inadimplência evangélica (Rm 1.14-15) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

xxxx Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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ACAMPAMENTO DE CARNAVAL 
POR QUE PARTICIPAR? 

 
É uma data nada chamativa para um “retiro 
espiritual” já que é uma época para festejar 
uma festa tradicional e mundialmente 
conhecida – CARNAVAL –, ou passar um 
longo feriado com a família em um canto 
sossegado e aconchegante. Mas nada nos 
impede de unir o útil ao agradável!!! 

 
Nesses 

quatro dias vamos passar festejando, 
brincando, nos relacionando, fazendo 
novas amizades, cantando, louvando, 

compartilhando a Palavra de Deus em um 
ambiente extremamente familiar, curtindo 

uma natureza bonita ao nosso redor. 
 
Não tem 

como expressar o que tudo isso pode 
significar de transformação e encorajamento 
para nossa vida. Passamos o resto do ano 
relembrando tudo o que aconteceu e dá 
saudade e vontade de viver de novo! 

 
Se você 
já participou, com certeza vai querer ir 
novamente. E se você não foi esse ano, 
faça o teste! Faça sua pré-inscrição e 

aguarde...  
 
Você não vai se arrepender. Estamos 
orando e trabalhando para que tudo seja 
uma grande bênção pra você, pra sua 

família e para seus amigos que você queira levar. 

xxxx Acampamento 
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CONSOLIDAR – O desafio nosso de cada dia 
 

ão há igreja totalmente consolidada na prática da sua visão e objetivos. 
A igreja é composta por pessoas salvas por Cristo que buscam a vida 
santa descrita na bíblia. Estas pessoas são salvas, mas pecadoras e 

limitadas.  
 
A igreja não está isenta de erros e fracassos. O que não justifica a prática do 
pecado, mas realça sua imperfeição. Portanto a igreja está mais para um pronto 
socorro do que para uma vitrine de perfeição. Tais 
desafios confirmam a nossa humanidade e nos leva a 
dizer: “...convém que Ele cresça e que eu diminua” 
João 3.30. 
 
Os desafios na igreja variam de acordo com a época e 
o lugar, mas estarão sempre presentes. Não podemos 
nos desanimar e “deitar com a carga”. Pelo contrário, 
as demandas existentes devem nos desafiar não nos 
acuar, pois os desafios surgem como degraus para o nosso crescimento, como 
povo de Deus. Alguém disse “é nas quedas que o rio gera energia”. 
 
Na CPV não é diferente. Já enfrentamos muitos desafios. E estes não 
cessarão... Portanto, para alcançarmos a consolidação daquilo que norteia os 
nossos passos – a glorificação do nosso Deus – será necessário atitudes:  
 

1. Dependência total do Espírito Santo;  
2. Fortalecimento das nossas famílias em oração;  
3. A prática do discipulado um a um; 
4. Cumprir a missão integral, aqui, ali, e até os confins da terra.  

 
E com o coração certo de que somos mordomos de Cristo, tanto de nós, como 
dos nossos bens. Tudo isso deve ser feito com alegria, perseverando nos 
núcleos e na celebração, juntando panelas de casa em casa com simplicidade de 
coração, abençoando uns aos outros para glória do Senhor, até que Ele venha. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

N 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Consolidar – O desafio nosso de cada dia 
Dia Tema da semana Direção Exposição Diácono Café 
      
07 Vós em mim, eu em vós  

(Jo 15.1-16) 
Superv-II Pr Helinho Gilmar Beatriz/Almir 

14 Inadimplência Evangélica  
(Rm 1.14-15) 

Superv-III Pr Helinho Almir Maria/Daison 

21 Sem data de validade  
(Mt 19.3-12) 

Superv-IV Pr Helinho Chiquinho Lígia/Jorge 

28 A política e eu (2Sm 15.1-12) Superv-I Pr Helinho Cláudio Gláucia/Helinho 
 
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 
    
07 Hadassa/Letícia Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille,  Neno 
14 Marcella/Ana Paula Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno 
21 Gláucia/Marina Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Neno 
28 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 
 

SETEMBRO 
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     

 
 7   Café com Líderes 
 20, 21  Retiro de Líderes e Auxiliares  
    na Chácara Taíz 
 30    Caminhada Ecológica – Chalé do Turvo  
    (Guaraciaba) 
 

xxxx Calendário 
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Segundo dia manhã: 
•  Como terminar a Grande Comissão em nosso tempo? Estamos 

acostumados a VIR e não a IR. Temos que IR. 
•  É preciso jovens que saibam viver com Deus no mundo, para alcançar 

quem está lá fora. Não tentar competir com o mundo, tem muitas coisas 
que o mundo não pode oferecer: amor, relacionamentos. 

•  O discipulador tem que ser um pai para o discípulo. 
•  Ler a bíblia e praticar, crer em Jesus, no Espírito Santo e ter em valor 

alto a palavra de Deus.  
•  CRER NOS JOVENS 
•  Como podemos ser uma igreja que vai? Como podemos discipular 

pessoas? Como podemos usar os jovens? Será que a igreja pode usar 
pessoas? 

•  Os pastores têm que proteger os jovens (como um colete de balas), 
enviá-los, e se eles errarem, dizer “eu os enviei” e não deixar que os 
outros atirem neles. Essas feridas causadas pelos “tiros” da igreja 
demoram muito tempo para cicatrizar, causam traumas aos jovens. 

•  IR(GO)! FAZER DISCÍPULOS! 
•  Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra, Jesus 

está com você. 
 
Segundo dia manhã parte 2: 

• As intenções de Deus para a igreja: 
•  Adoração. Como Deus quer que o adoremos? O que 

é o louvor aceitável a Deus? 
•  ISAÍAS 58. 1 a 5 – adoração inaceitável. 6 a 7 – aceitável. 8 a 9a – 

promessa de cura. 13 – adoração aceitável. 14 -  promessa de cura. 
•  Adoração voltada para si mesmo é incoerente, hipócrita. Isaías 61, 

promessa, proteção de Deus. Não vá a igreja, seja a igreja. Como 
podemos servir nossa comunidade? O que o Espírito Santo quer que 
façamos? Perguntar ao Espírito Santo o que fazer.  

•  A célula pode se tornar apenas uma reunião se o foco for se reunir em 
casa, tem que ter o objetivo IR.  

•  Discipulado não é um programa, tem que ser algo pessoal. Como treinar 
pessoas de uma maneira nova?  

 
 
Veja parte II desse resumo no Contato mês de outubro. 
 
 

Marcella LittigMarcella LittigMarcella LittigMarcella Littig    
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Relatório visita CPV à consulta Jovem – Parte I 
 

Líderes de núcleos da CPV vão à Consulta Jovem em Sorocaba.  
Veja o resumo do que foi dito lá, em 2 partes. 

 
Primeiro dia: 

• Jesus nos deu o 
modelo. Ele 
destruiu o templo, 
nós o construímos 
novamente. Temos 
que voltar a ser 
uma igreja com 
alvo. Não uma 
igreja que convida 
para vir, mas que 
VAI.  

• Líderes são 
levantados através 
do discipulado.  

• DISCIPULADO: 
servir, amar as pessoas. É preciso mostrar vida nova, nascer de novo, de 
cima. Jesus disse: ensine todas as coisas a eles que eu ensinei a vocês? 
NÃO! Leia em Mateus 28: 18 a 20.  ENSINE-OS A OBEDECER.  

• Discipulado não é uma sala de aula, um curso, discipulado tem a ver 
com vida, com relacionamentos. É fazer as coisas juntos, ensinar a 
pessoa a obedecer. 

• Ensinar outros a obedecer leva a crescimento, pessoa multiplica sua vida 
em outras. 

• A igreja tem a ver com vida, não com reuniões. Morrer todos os dias, 
isso é vida. Seguir a Jesus significa morrer, morra a você mesmo.  

• Deus está trazendo a cruz de volta para a igreja para que aprendamos a 
morrer. Devemos confiar em Deus, versículo 12 de Mateus 28, Jesus 
disse: sempre vou estar com vocês. 

• CONSOLADOR, ESPÍRITO SANTO, SERÁ EXATAMENTE IGUAL 
A JESUS. 

• Sacerdócio universal de TODO CRENTE. 
   

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

2 Isabela Batista 18 Stanley Oliveira  
7 Cláudia Garcia  21 Casamento Sérgio e Marília 
7 Casamento Emeric e Marcy 21 Evaldo de Lima 

11 Angélica Ferreira 23 Ubiracy Souza Lima 
17 Marina Souza Campos 24 Affonso Zuin  
17 Andrei Borém 28 Casamento Tatão e Neuza 

 
Média de freqüência nos cultos nos mês passado, levantada pelo Dc Gilmar: 
Presença 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 Média 
       
Adultos 68 60 68 85 68 70 
Crianças 22 21 22 24 31 24 
Total 90 81 90 109 99 94 (+38%) 
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Relatório Trimestral da Tesouraria  

Contas Nov a Jan  Fev a Abr Mai a Jul Total % 
      

RECEITA TOTAL 24.395,18 25.546,81 31.625,58 56.020,76 100 
  DÍZIMOS 14.390,40 15.954,68 21.955,50 36.345,90 65 
  OFERTAS  8.721,00 8.285,00 8.076,00 16.797,00 30 
  APLIC. e OUT.RECEITAS 1.283,78 1.307,13 1.594,08 2.877,86 5 
DESPESA TOTAL 19.388,76 21.697,09 22.060,93 41.449,69 100 
  PESSOAL E ENCARGOS   4.939,48 11.537,81 11.844,03 16.783,51 40 
  EVANG. E MISSÕES 4.026,03 3.413,68 2.593,94 6.619,97 16 
  ALUGUEIS e  
  CAUSAS LOCAIS 8.891,70 5.019,44 6.630,55 15.522,25 37 
  PATRIMÔNIO 300,13 755,20 256,98 557,11 1 
  ADM e CONSUMO 1.231,42 970,96 735,43 1.966,85 5 

xxxx Datas e números 
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ACAMPAMENTO de CARNAVAL   
1. Confirme a sua vaga com a Hadassa 
(Tesoureira do Acampamento), mediante 
o pagamento de uma taxa de pré-inscrição 
de R$5,00 por pessoa. Vai ser uma benção 
pra você e sua família. Limite de 120 
pessoas.   
2. Com a sua pré-inscrição e vaga 
garantida, a organização será mais fácil. 
Sua inscrição será o seu número para 
sorteios. O rateio do custo total poderá ser 
pago até no dia do acampamento ou em 5 
parcelas.   
 
DÍZIMOS E OFERTAS 
Todo domingo tem um momento de ofertório, durante um cântico, como oportunidade 
de reconsagração, adoração e gratidão pelo que Jesus fez por você na Cruz.  
Se você não conseguiu trazer sua oferta no domingo passado, hoje é o seu dia. Não 
adie sua oferta.   
Quem aprender a doar, aprende administrar e entender que tudo vem realmente de 
Deus.  
• ÊNFASE do 1º domingo: Compromisso com Missões, sugerindo que cada um dê 

R$5,00 por mês diretamente para os nossos missionários – Crianças e Adultos;  
• ÊNFASE do 2º domingo: Compromisso com o sustento local doando o Dízimos e 

Ofertas para construção e outros fins de sustentação dos planos da CPV;  
• ÊNFASE do 3º domingo: Compromisso com o desenvolvimento social e 

comunitário, doando alimentos que atendem famílias com necessidades básicas.  
 
RETIRO DE LÍDERES E CAFÉ COM LÍDERES  
Sábado e Domingo de manhã dias 20 e 21 de setembro na chácara Taíz, será o café 
com líderes com treinamento, num retiro restaurador, revitalizador e incentivador para 
o compromisso do líder.  
 
REBUSCA: 2º lugar no Brasil com o Prêmio: Liderança Corajosa-Crianças - 
2008, pela Compassion Internacional e Associação Willow Creek.  
O resultado alegrou a REBUSCA, que compartilha dessa benção para agradecermos a 
Deus. Foram mais de 50 inscritos.  
 
FUTEBOL NO CAMPINHO.  
Todos os sábados à tarde no quiosque, tem futebol, volley e brincadeiras. Falar com o 
Ézer.  3891-8280.   
GESTÃO FINANCEIRA DA CPV 
1. Incentivamos que você deposite sua contribuição direta na conta bancária na CEF 
ag. 0584-3 cc 0614-0, em nome da CPV e CNPJ 07.248.334/0001-28.  

xxxx Notícias gerais 
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Onde você está e pra onde você quer ir? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centro de Convivência da CPV  
Centro de Convivência e não Igreja.  

Espaço multi-Uso e não um Templo.  
 

erá 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.  

S

xxxx Visão 

C P V 
Conselho:  

Pbs, Coordenador  
e Supervisores de Núcleos 

Treinamento de  
Líderes 

 
NÚCLEOS  
Pastoreio 

Discipulado e  
Missões  

MINISTÉRIOS  AÇÃO  
COMUNITÁRIA  

CELEBRAÇÃO  

Min.Infantil, Acamp/ 
Retiro, Teatro, 

Evento, Internet,  
Comunicação,  

Boletins, Controles,  
Adm/Organização,  

Patrimônio.   

Liturgia, Participação,  
Mensagem, Roteiro,  

ED Infantil,  
Momento CPV,  

Café, confraternização,  
e Oração.  

Biblioteca,  
Inclusão digital,  

Esportes e Lazer,  
Cestas não perecíveis,  

Cursos  
e Convênios.   

 

Vista da maquete, com o observador posicionado no 

Quiosque (modelo elaborado por Walace Olzany)
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ATITUDE CONTÁBIL DO DIREIRO ADQUIRIDO  
 

ntendo que Deus nunca nos deve nada pelo que fazemos de bem ou de 
algum valor pra família, igreja ou sociedade. Nunca adquirimos ou 
compramos algum direito de Deus, pelo que fazemos ou que somos. 

Deus nunca está em débito comigo.  
 
Se temos o poder de conversar e manter intimidade com Deus é somente por 
causa da Sua misericórdia e Graça de Jesus. A Cruz pagou o custo da rebelião 
(pecado) e não há nada que se possa fazer de mal ou de bom que altere o nível 
de amor que Deus tem para cada um de nós. Ninguém pode pagar este preço de 
novo. Uma única e suficiente vez pra todos já foi cumprida por Jesus no nosso 
lugar.  
 
Não existe saldo devedor ou credor nesta relação. Tudo foi quitado e zerado. 
Na Cruz foi pago alto preço pelo pecado passado, fazendo justiça no presente e 
nos dando certeza da esperança futura de uma vida eterna na companhia perene 
Dele.  
 
Deus não vai pagar a sua conta porque você merece, mas já pagou na Cruz 
porque Ele te ama.  
 
A contrapartida é a auditoria interna necessária que temos de fazer no dia-a-dia 
da nossa vida, em casa e no trabalho (lendo a Bíblia e orando). Obedecer é 
auditar o seu interior constantemente e fechar o balanço geral mostrando o seu 
grande patrimônio líquido que é a força do respirar do Espírito Santo em você.  
 
Aquele que deposita no gasofilácio a sua oferta pensando que Deus vai ter de 
abençoá-lo, está enganando a ele mesmo. Da mesma forma é aquele que 
freqüenta e trabalha na igreja.  
Deus não tem compromisso em responder a sua oração, se não for em 
obediência a Ele, sem negociar saldo devedor ou credor da suas atitudes, 
dedicação ou sabedoria.  

EdgaEdgaEdgaEdgardrdrdrd    

E 

xxxx Opinião 
7 

Contato, Setembro de 2008 

2. Deposite no gasofilácio o recibo do Depósito com o seu envelope para o controle 
dos Diáconos e da Tesoureira Geral Dilcimar Mello, que controla todas as despesas e 
compromissos, faz os registros e os relatórios necessários.  
 
SAIBA COMO SEU NÚCLEO É VISTO   
O seu líder faz um relatório semanal para o Coordenador, Supervisores e demais 
líderes de núcleos, registrando as bênçãos e o crescimento do seu núcleo. Também 
compartilha as necessidades pedindo orações. Você é visto por todos os líderes que 
oram por sua vida.  
 
CAMINHADA ECOLÓGICA  
Fique de olho e atento. A próxima caminhada vai acontecer num lugar lindo (Chalé do 
Turvo, Guaraciaba) na manha de Terça-Feira dia 30, feriado em Viçosa. Sugestões? 
Falar com o Daison.  
 
ESTRADA REAL DO BRASIL 
Se você quer conhecer e entender, converse com o Daison. Ele já caminhou a pé com a 
sua bengala mais da metade do trajeto começando em São Paulo e está quase chegando 
em Ouro Preto. Todo feriado prolongado ele completa um percurso programado com a 
sua família e parentes.  
 
ASSEMBLEIA GERAL DOS MEMBROS BATIZADOS  
A assembléia ordinária da igreja para planejamento de 2009 e ouvir relatórios será no 
dia 7 de dezembro, no café da manha. Uma extra-ordinária poderá acontecer junto e 
servirá para eleger presbíteros e diáconos. 
 
CURSO DE PINTURA EM TECIDO  
Toda a igreja foi presenteada com esse grupo de interesse a partir da Isméria e da Cisa. 
Foram quatro meses e meio de aulas totalizando 63h/aula e finalizou com uma bonita e 
interessante formatura no dia 17 de agosto. Formaram 8 alunas que mostraram seus 
trabalhos doando algumas peças para serem vendidas com o intuito de comprar 
material para abençoar outras mulheres. A nova turma já começou dia 19 de agosto, 
sempre às terças-feiras das 14 Às 17horas no prédio da CPV. Tem a previsão de 
encerramento na primeira semana de dezembro. Queremos agradecer a disposição e o 
amor dessas queridas irmãs e que o Senhor continue 
reavivando nelas o seu dom para abençoarem e acolherem 
mais e mais pessoas. Toda a igreja está convidada a visitar 
essa turma. 
 
CÁCIO, ELISÂNGELA E MARIA ELISA 
A família Evagelista está crescendo! Cácio e 
Elisângela receberam na última terça-feira, através 
do Conselho Tutelar, uma linda menina para adoção. 
Uma indiazinha, moreninha, gordinha, risonha, en-
cantadora. Ela tem 3 meses e 6 dias e se chamará 
Maria Elisa. A mãe, viúva e já com 4 filhos, a deixou 
na cidade e retornou para sua distante aldeia. Esta-
mos como quem sonha. Sentimentos indizíveis. 
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Ore sem cessar...  
 
• Pelo envolvimento experencial de fazer discípulos uma a um. 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. Uma 
caminhada de vivência prática e não ensino teórico da Bíblia.  

 
• Pela Saúde Sr. Antônio Galvão, Deleise 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 Márcia; Boca do Forno Carlos; Microlins P.Nova Kalebe; 
Vidros Colpany em Ubá e Viçosa e Expert-BuyNet Juvenal. 

 
• 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 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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•  
 
 

arcella Littig, 20 anos, nasceu em Governador Valadares/MG mas 
é, na verdade,  IPATINGUENSE, porque mora lá desde os 3 meses 
de vida. Tem duas irmãs mais velhas: Juliana, casada com Alex, e 

Natália, candidata a Vereadora em Ipatinga. Foram criadas na Igreja 
Presbiteriana local. Por isso, não sabe precisar o momento exato de sua 
conversão, mas tem convicção de que um dia Jesus passou a morar na vida 
dela.  
 
Veio para Viçosa em 2006 estudar Direito na UFV. Reconhece ter sido 
recebida com muito carinho pela família do 
“Tio” William e da “Tia” Isméria (que é prima 
de sua mãe, mas que a considera como tia). 
Morou com eles até o final de 2006. Foi através 
da família que conheceu a CPV, pela qual se 
apaixonou.  
 
Em 2007 mudou-se para uma república na rua do 
Tio Daison, que dava carona sempre para ir às 
caminhadas e encontros da CPV. Agora em 
2008, mudou-se mais uma vez pra uma república 
na Rua dos Estudantes.  
 
Marcella faz estágio em um escritório de advocacia da cidade. Gosta muito de 
ler, de ouvir música, de fazer amigos e de rir. Gosta muito de crianças. 
 
Ela é uma das líderes do núcleo de Jovens 1 (se preparando para uma provavel 
multiplicação e ganhará um nome melhor do que simplesmente “Jovens 1”). 
Marcella é discipuladora da Laíza  e a Lígia Dergan é sua discipuladora. Sobre 
discipulado, Marcella diz: “é muito bom ter as duas pra compartilhar as coisas 
do dia-a-dia e estudar a bíblia.  É uma experiência muito legal. Uma das coisas 
mais edificantes é que não é um sistema de ensino com hierarquia professor-
aluno... Ao contrário, os dois aprendem e ensinam juntos. É vida na vida”. 
 
Ano passado ela viajou com o Projeto Água Viva para o Piauí, na cidade de 
Canto do Buriti. Foi uma experiência missionária muito boa levar o amor de 
Cristo e servir a pessoas tão necessitadas econômica e afetivamente. 

M 
xxxx Conheça seu irmão 


