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No 289, Outubro de 2008 

Boletim mensal da 

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa 

www.cpv.org.br 

Contato 

““......ssee  vvooccêêss

nnããoo  mmuuddaarreemm  ddee  vviiddaa

ee  nnããoo  ffiiccaarreemm  iigguuaaiiss  ààss  ccrriiaannççaass,,

nnuunnccaa  eennttrraarrããoo  nnoo  RReeiinnoo  ddoo  CCééuu””

MMtt  1188..33

SSeerr  ccrriiaannççaa  
éé  ccooiissaa  sséérriiaa!!  
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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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Ser criança é coisa séria!  
 

uando Jesus afirma “que temos que 
mudar de vida e ficarmos iguais às 
crianças” (Mt 18.3 NTLH), o que isso 

significa na prática? Confesso que parei e 
tentei voltar algumas décadas atrás e me ver 
criança de novo! Como eu era? Em que eu 
pensava? O que eu sonhava? Como eu via o 
mundo, Deus, as pessoas, meus pais, a 
igreja? Cheguei a algumas conclusões: 
 

1. Criança se alegra com pouca coisa. 
2. Criança é crédula, é fiel as suas amizades e relacionamentos. 
3. Criança é dependente, ela não tem em que se apoiar para mostrar que é 

independente. Ela não tem casa própria, não tem emprego, não tem um 
curso superior, não tem cônjuge, não tem bens materiais em seu nome, 
não tem carro, etc. Ela depende de Deus e das pessoas que cuidam dela.  

4. Criança realmente acredita que quando ora, Deus responde a sua 
oração. 

5. Criança acredita que aquele dinheirinho que ela juntou pode ajudar 
algum missionário que está distante. 

6. Criança acha tudo fácil, não é pessimista. 
7. Criança é disposta e atende ao chamado para os desafios. 
8. Criança é carente e diz logo quando precisa de colo e atenção, não tenta 

guardar pra si suas carências. 
9. Criança é autêntica, diz quando não gostou, e se gostou também não 

esconde. 
10. Criança tem também uma pureza de coração em viver nesse mundo e 

achar que ele está muito bom! 
 
Realmente, temos que mudar de vida e querer ser como criança! 
 
Termino com essa frase de Leonardo Boff: “Todo menino quer ser homem. 
Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino” 
Ultimato Set-Out, pg 19. 
 

Q

xxxx Palavra da liderança 
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GlGlGlGláuciaáuciaáuciaáucia    
        
Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Ser criança é coisa séria! 

Dia Tema da semana Direção Exposição Diácono Café 
      
05 Só chorando (Ap 5.1-14) Sup.2 Pr Helinho Gilmar Ana Paula/Hilário 
12 Coração de criança  

(Sl 32.1-11) 
Sup.3 Pr Helinho Almir Angélica 

19 Quem quer ir levanta o dedo! 
(Is 6.1-12) 

Sup.4 Pr Helinho Chiquinho Lúcia/Chiquinho 

26 Crianças, dêem alegria  
ao papai! (Fp 1.27-30) 

Sup.1 Pr Helinho Cláudio Marília/Sérgio 

 
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. Leia, conheça e coopere com o regulamento da nossa biblioteca. 
 
Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som 
    
05 Letícia/Gláucia Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille,  Neno 
12 Hadassa/Marina Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno 
19 Gláucia/Marcella Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Neno 
26 Ana Paula/Gláucia 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 
05 Qua 19h30 Galvin/Dilcimar e Sérgio/Marília 
06 Seg 19h30 Kléos/Lúcia e Hilário/Ana Paula 
07 Preás Sex 19h30 Priscila e Luciana 
09 Jovens 1 Sab 19h30 Alberto/Marcella/Hadassa 
10 Jovens 2 Sab 20h00 Evaldo/Lenira e Jamille 
 

OUTUBRO 
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  

 
 5  Inscrição no Acampamento da Família CPV,  
   Invista financiando desde agora.    
 12  8ª Festa da Criança. Festa do Oikós.  
   A Celebração-Culto será às 8h30 no quiosque.  
 31  Dia da reforma protestante século XVI.    

xxxx Calendário 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Com emore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
3 YNGRID RODRIGUES 21 FERNANDA  
6 GABRIEL FREITAS 22 JOÃO PEDRO BRUMANO 
8 EMERIC VASVÁRY 22 NATANAEL AUGUSTO 
8 NEUZA GONÇALVES 22 PEDRO STANLEY  
16 HILÁRIO MANTOVANI 28 LETÍCIA ASSIS 
18 EDNA ALVES 28 RICARDO OLIVEIRA 
19 CASAM UBIRACY E LYDIA 30 KLÉOS LENZ CÉSAR 
20 LAURA SOUZA CAMPOS   
 
Média de freqüência nos cultos nos mês passado,  
levantada pelos diáconos: 
Presença 31/08 07/09 14/09 21/09 Média 
      
Adultos 70 70 81 65 71 
Crianças 24 35 13 24 24 
Total 94 105 94 89 95 (+1%) 
 
Histórico: Caminhadas ecológicas da CPV 
No.  Data Trajeto Qtde 
    

1ª  11/1/04 Reconhecendo a Violeira-Casa Prefeito 26 
2ª 21/3/04 Violeira-Esuv  32 
3ª 23/5/04 Esuv-Violeira  23 
4ª 25/7/04 Violeira-Esuv  36 
5ª 14/11/04 Mata B.Inconfidência e macarrão quiosque  45 
6ª 23/01/05 Violeira-EtaII 29 
7ª 03/04/05 Violeira-ZigZag e churrasco no quiosque 102 
8ª 29/05/05 Violeira-pinguela sítio  22 
9ª 31/07/05 Violeira-ZigZag-Centev 28 
10ª 25/09/05 UFV- Pinheiral – Trilha  67 
11ª 27/11/05 Violeira-ZigZag  48 
12ª 19/02/06 Violeira-ZigZag-Centev e macarrão quiosque  45 
13ª 30/04/06 Violeira-pinguela- sítio e salada quiosque  65 
14ª 25/06/06 Violeira-Ponte alfalto-casa prefeito  52 
15ª 27/08/06 Violeira-ZigZag  38 
16ª 20/02/07 Enduro a pé das Mulheres - Airões  10 
17ª 040/3/07 Bandeiras-Pinheiral- Trilha na UFV  34 
18ª 27/05/07 Córrego São João  26 
19ª 07/06/07 Mulheres na Estrada Real – Ouro Preto 28 
20ª 15/11/07 Aspuv-Cajuri-Almoço  48 
21ª 20/04/08 Violeira-Construção-Kléos-Esuv 36 
22ª 28/06/08 Mata Paraíso e junta saladas 34 
23ª 30/09/08 Pousada do Turvo – Guaraciaba - Saída da CPV às 8h00 -  Almoço 

R$ 10,00 (feriado em Viçosa – Terça Feira).  
 ? 

xxxx Datas e números 
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FAMÍLIA CPV!! 
Agendem essa data:  

12 de outubro de 2008, DOMINGO. 
8ª Festa da Criança - Festa do OIKÓS 

Esse ano será diferente e melhor!  
Não faremos convite aberto para toda  

a região. Cada CRIANÇA levará  
o seu OIKÓS. 

Início: 8h30 com a CELEBRAÇÃO, 
almoço e gincana. 

(As oficinas para os menores  
será na parte de manhã) 

No programa terá: brincadeiras, jogos, pintura, história, palhaços,  
competições e prêmios. 

  
RELEMBRANDO – 2008:   
O que ouvimos na Celebração e estudamos no Núcleo?  

Em Fevereiro: Acampamento. Unidade: A força da Missão.  
Em Março:   Santidade na prática.  
Em Abril:   Plantando e colhendo.  
Em Maio:   A Família em foco.  
Em Junho:   Festa é na casa do Pai.  
Em Julho:   Descanso não é mero lazer.  
Em Agosto:   O Outro é idêntico ao Primeiro.  
Em Setembro:  Consolidar: O desafio de cada dia.  
Em Outubro:  Ser criança é coisa séria.  

 
PZMN – Presbitério Zona da Mata Norte 
Vamos prestar contas, encerrando o ano eclesiástico no dia 31 de outubro e 
hospedar a reunião ordinária do Presbitério no Hotel do CEE da UFV. Vamos 
receber as igrejas de Viçosa, Jequeri, Ponte Nova, Ubá e Cataguases. As 
reuniões são abertas aos interessados. Dias 28 a 30 de novembro.   
 
ULTIMO DOMINGO DE CADA MÊS NO QUIOSQUE 
Excepcionalmente neste mês de outubro a Celebração no Quiosque será no dia 
12 às 8h30, para continuar com almoço e 8ª Festa da Criança.  
 
FUTEBOL NO CAMPINHO.  
Todos os sábados à tarde no quiosque, tem futebol, volley e brincadeiras. Falar 
com o Ézer.  3891-8280.  
 
PROJETO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DA CPV 
Quando terminar a construção do Centro de Convivência, teremos a Biblioteca 
aberta ao público com sala de leitura e pesquisas; Computadores para inclusão 
digital; Programa de esportes e lazer; Cursos de pinturas e outros; Convênios e 
parcerias para atendimento de necessidades específicas.  

xxxx Notícias gerais 
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ACAMPAMENTO da FAMÍLIA CPV 2009  
Invista nisto e pague os custos financiados em 6 vezes de R$ 20,00. Quem foi 
em 2008 certamente não vai perder o de 2009 (ver testemunho na página 14). 
Se não puder pagar, faça a pré-inscrição de R$ 5,00 e proponha algo à 
Comissão. Não deixe de ir por causa de dinheiro. Será um investimento na 
família e na vida pessoal com Jesus. Entenda no Acampamento o que é VIDA 
na VIDA. O Preletor oficial virá de Goiânia e teremos a visita do Pr Luís 
Fernando da 8ª IP de B.Horizonte.  

  
DEPOSITANDO NA CONTA DA CPV 

• Incentivamos que você deposite sua contribuição direta ou faça um DOC 
para a conta bancária na CEF ag. 0584-3 cc 0614-0, em nome da CPV e 
CNPJ 07.248.334/0001-28.  

• Entregue o comprovante no gasofilácio para o controle dos Diáconos e 
da Tesouraria da igreja.  

 
QUANDO POSSO CONTRIBUIR COM A CPV?  
CONTRIBUIR NÃO É PAGAR E NEM DEVOLVER.  
É OFERTAR EM GRATIDÃO E ADORAÇÃO A JESUS. 
Todo domingo durante o momento do louvor, você pode ofertar para Missões, 
Construção, Dizimar ou qualquer outra doação em espontânea alegria e 
fidelidade a Jesus.  
 
CAFÉ COM LÍDERES e FACILITADORES  
Domingo de manhã às 8h45 no quiosque dia 2 de novembro, para aprender 
sobre o tema do mês, avaliando seu núcleo.  
 
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.  
 
ELEIÇÃO DE PREFEITO E VEREADOR  
Vote dia 5 de outubro para prefeito e para vereador de Viçosa em quem mostre 
temor do Senhor. A sabedoria vem do temor, que ensina a ouvir, tornando uma 
pessoa ensinável.  
 
SOMAR é MULTIPLICAR? Saiba como.  
Discipulado é andar junto, carregar no colo, influenciar com Vida na Vida na 
direção exata de Jesus. Não é um simples Estudo Bíblico, mas é a soma do 
Cognitivo + Afetivo + Vida experiencial = Vida na Vida sob princípios 
Bíblicos.  
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É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É a 
atitude sob autoridade de uma pessoa ensinável. É somar para multiplicar a 
liderança. 
   
  
Ore sem cessar...  
 
• Pela 8ª Festa da Criança – Festa do Oikós – dia 12.  
• Pelo envolvimento de Vida na Vida pra fazer discípulos de Jesus.  
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, Deleise, Ana Lídia, Beatriz, Argemiro 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 fora de Viçosa:  

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);  

xxxx Orai uns pelos outros... 
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Wiliam e Jussara (Profissionais em Aracaju-SE).   
 
• Pelos Vestibulandos, estudantes e novos profissionais entrando no mercado.  
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•  
 
 

A Espiritualidade Na Prática 

Encontrando Deus nas coisas simples e comuns da vida  
R. Paul Stevens 

 
Neste livro o autor faz um estudo da história de Jacó, desde 
o seu nascimento até a sua morte. Ele nos mostra como os 
propósitos de Deus se encaixam na vida complicada de 
Jacó. Desde antes do seu nascimento Jacó já era o 
escolhido de Deus para dar a descendência ao seu povo e 
receber a sua benção , e Jacó queria muito isso.  
 
O livro foi muito instigante para mim, me fez pensar sobre 
a soberania de Deus, seus desígnios, sobre nossa liberdade 
de escolha e a influência de Deus em nossas vidas. 
 
Em uma parte do livro o autor comenta sobre a liberdade 

do homem, “onde acaba a vontade de Deus e onde começa a vontade humana”. 
O autor conclui que “os seres humanos são, na maioria das vezes, atores 
inconscientes na trama de Deus”. Gostei desta colocação! 
 

e você estiver interessado em saber mais sobre a história de Jacó como é 
contada neste livro, seria interessante você já ter lido Gênesis 25-50 ou 
conhecer bem a história, e então ler o livro. Certamente ele te guiará numa 

viagem de reflexão, aprofundamento e principalmente te ajudará a conhecer 
mais um pouquinho a natureza humana e a de 
Deus. 
 
Ligia DerganLigia DerganLigia DerganLigia Dergan    

S 

xxxx Vamos ler! 

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

Espaço multi-Uso e não um templo.  
 
Está quase iniciando a construção da base e alicerces do Centro de Convivência, onde 

teremos um ambiente gostoso, leve e saudável para encontros e lazer.  
 
Você está sendo convidado a doar-se em tempo e dinheiro para este grande desafio. Fale 

com a comissão.   
 
O salão multi-uso terá grande varanda aberta para a praça e estacionamento.  
 
No piso inferior ou sub-solo teremos salas para jogos, treinamentos, seminários, biblioteca, 

cinema, vestiário e o que for necessário para o desenvolvimento da ComUnidade.  
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ENTENDENDO A MISSÃO DA CPV 
 
SOMOS UMA COMUNIDADE:  
Porque somos todos iguais na Unidade em Jesus e na 
diversidade de valores, princípios, cultura, formação e 
profissão, sendo a Bíblia a base Comum e o único 
padrão de prática cristã.  
 
INTENCIONALMENTE RELACIONAL:  
Porque é no “Quarto de Escuta” pessoal (lendo a 
Bíblia e orando) que se conhece a intimidade de Deus, 
depois com a família, amigos e Oikós, mantendo 
freqüente o desejo relacional com Deus e com os 
irmãos. Relacionamento é como Evangelismo, precisa ser intencional e 
correspondido com obediência a Jesus. A Missão é de Deus e Deus é 
essencialmente Relacional.    
 
COMPROMETIDA EM SER: 
Porque no Batismo houve o compromisso de seguir a Jesus. Ser discípulo de 
Jesus é indispensável para ter a Esperança da Vida Eterna. Esperança é esperar 
em ação, em movimento. É o Reino de Deus aqui, experimentado agora, 
mesmo antes do Juízo final quando chegará integralmente. É a Boa Obra de 
obedecer. Compromisso é obediência do discípulo honesto e fiel a Jesus. É 
negar a si mesmo.  
 
PARA TRANSFORMAR CADA PESSOA:  
Porque é preciso ser para ser usado por Deus. A Vida é passada para a Vida do 
outro, pelo exemplo e caráter de Jesus, que permite a atuação direta do Espírito 
Santo no outro. O Espírito de fato é o único que pode Transformar, 
convencendo o homem do Pecado, da Justiça e do Juízo. Podemos apenas 
observar onde Deus está trabalhando, nos dispondo a trabalhar com Ele onde 
Ele está convidando a beber Dele. Fique atento a isto e considere Cada pessoa 
individualmente com sua própria característica e personalidade. Deus 
transforma uma a uma, podendo atingir muita gente a partir de uma pessoa 
disponível para trabalhar onde Deus está trabalhando.  
 
NUM VERDADEIRO E FRUTÍFERO DISCÍPULO DE JESUS: 
Porque verdadeiro e frutífero é redundante para reforçar que andando no 
Espírito certamente haverá Frutos e delícias do nosso trabalho. Nunca será 
verdadeiro se for discípulo de nós mesmos ou do nosso conhecimento ou dos 
nossos dons e posses, mas de Jesus sim, porque a Verdade liberta e a Verdade é 
Jesus.  

xxxx Opinião 
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EdgardEdgardEdgardEdgard    

 
 

a CPV, não se nega o caráter cristão a pessoa alguma que professe a 
religião cristã (Evangélica, católica, protestante ou pentecostal). Ela 
entende que o Corpo de Jesus (Igreja) deve ser ao mesmo tempo, a 

coluna e o alicerce da Verdade. A finalidade da igreja é preservar, conservar, 
manter e difundir pela vivência uns dos outros a Verdade do Evangelho.  
 
A organização eclesiástica e o ajuntamento é o resultado do seguinte 
entendimento:  
 

1. Não há outra cabeça na igreja além de Jesus.  
2. Não há monopólio de poder e autoridade pelo pastor, presbítero, 

diácono ou qualquer líder.  
3. Não pode haver adoção de regras gerais 

sem a cooperação e participação de todo 
o corpo de líderes associados ou 
federados. 

4. Não existe outra fonte de lei que não 
seja a Bíblia.  

5. Não se concede negação de direito do 
membro batizado.  

6. Não há empecilho para a comunhão a 
não ser a incredulidade.  

7. Não há exclusão a não ser por descrença 
em Jesus e ofensa aos princípios 
Bíblicos.  

8. Em relação a Jesus há obediência total; 
No ministério igualdade; No governo reina a sabedoria da participação 
combinada com a eficiência e federação.  

9. Até que se descubra cada um a si mesmo, não se consegue descobrir 
facilmente nenhuma outra coisa.  

10. Ninguém que não tenha sido perdoado é livre.  
11. Compaixão é sofrer junto com paixão. Compaixão é atributo do caráter 

de Deus. Não haverá mudança sem a manifestação do caráter de Deus 
na prática. É ser parecido com Jesus.   

12. Estrutura e organização são formas e não conteúdo.  

N 
xxxx Visão 
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13. Relacionamentos de amor e de confiança nunca serão substituídos por 
programas e projetos importantes.  

14. Aproximar dos núcleos não só por afinidade e outros interesses 
pessoais, mas principalmente por identificação com Jesus, numa 
família de geração integrada. 

 
 
 

Relatório visita CPV à consulta Jovem – Parte II 
Líderes de núcleos da CPV vão à Consulta Jovem em Sorocaba.  

 
Terceiro dia manhã:  

m cristão é um discípulo de Jesus. 
Tem que haver a decisão de romper a 
vida antiga e viver para Jesus. 

Arrepender é mudar de vida.  
 
Não existe o cristão desocupado, cada 
cristão deve participar, mas muitos não 
participam de nada. O crente novo é muito 
alegre, muito animado, pessoas devem estar 
animadas assim, na vida com Jesus. 
 
Porque as igrejas estão atoladas? É porque o treinamento dos discípulos não é 
prioridade máxima. O TREINAMENTO DE LÍDERES É A CONTINUAÇÃO 
DO TREINAMENTO DE DISCÍPULOS. O treinamento de líderes é uma 
extensão do treinamento de discípulos, os líderes não são treinados para fazer a 
igreja crescer, a motivação para treinar pessoas é porque as amo e elas se 
tornaram cristãs e quero que elas vivam essa nova vida completamente, quero 
investir em todo seu potencial para Deus, aí elas irão se tornar líder. Se tornar 
um líder é algo natural, eles se tornam líderes porque foram discipulados 
primeiro. 
 
O ministério de pessoas tem a ver com pessoas e não com o crescimento da 
igreja. As pessoas não são meras ferramentas para fazer a igreja crescer. 
 
João 17: 4, a qual trabalho Jesus se refere? Discipular pessoas. Em João 17 não 
há menção dos milagres, 40 vezes fala “por aqueles que me deste”, os 
discípulos de Jesus são o trabalho que Deus o deu para fazer. 
 
2 Timóteo 2:2. Cada um sendo treinado por alguém, cada um treinando alguém. 
Se eu treinar alguém que não sabe treinar outra pessoa, falhei no meu 
treinamento. Há 3 domínios do aprendizado, conhecimento: professor ensina; 
habilidade: instrutor treina; vida: mentor transmite, alguém que está junto, 
mostra o exemplo. O discipulado é principalmente o terceiro, mas abrange os 
três domínios do aprendizado. O melhor campo de treinamento é a sua igreja 
local. 
 
Terceiro dia noite:  
 
Romanos 1: 14 a 16. Mobilizados para terminar a grande tarefa. Buscar e salvar 
o perdido. Existem coisas que nós não podemos fazer no céu, nós fomos 
colocados na terra para terminar o grande trabalho. Manter o foco naquilo que 
Deus determinou: IR! 
 

U

xxxx Notícias do campo 
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Pare de guardar o evangelho para você.    
 
 

Marcella LittigMarcella LittigMarcella LittigMarcella Littig    
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Bom... não dá pra contar uma historia de 45 anos em tão poucas linhas... 
 

ilcimar Ferreira Rezende de Mello é natural de Teixeiras/MG, família 
antiga dos Rezendes misturada com  os Bitencourts. Ela gosta de ler, 
viajar e ter muitos amigos. Nasceu num lar de pai evangélico, perdeu 

sua mãe aos 3 anos de idade e foi criada por tios, avós maternos  e depois pelo 
seu pai até aos 18 anos, morando na Roça 
na antiga fazenda do avô, quando veio 
para Viçosa trabalhar e continuar seus 
estudos.  
 
Foi contratada pelo SAAE em 1982 e deu 
seqüência nos estudos até entrar na UFV 
em 1985 no curso de Ciências 
Econômicas.  
 
No ano que entrou na UFV, conheceu o 
Galvin. Ele era o namorado que Dilcimar 
pedia a Deus. Orava assim: “Senhor me 
dê um namorado cristão, moreno e que 
seja engenheiro...” (rs)  pois sempre 
achou engenheiro inteligente. O Galvin 
apareceu discretamente colocando, por muitos dias durante suas aulas a noite, 
azaléias coloridas na cestinha de sua bicicleta cor de rosa que ficava 
estacionada em frente ao PVA. Um dia ele apareceu às 11:00 da noite e se 
revelou... Daí ela já estava apaixonada sem saber quem era (“continuo 
apaixonada até hoje”)... 
 
Sempre foi ensinada na palavra de Deus e por isto não teve um momento 
histórico de conversão na sua vida, mas diz que se converte até hoje. Passou 
muitos anos de sua vida na igreja Batista, onde aprendeu muito, mas ainda não 
era o que sonhava de um cristianismo prático, não por culpa da igreja, mas por 
sua culpa mesmo. Hoje é consciente de que se não for pra viver o evangelho, 
não vale a pena ser cristã. 
 
Dilcimar, hoje casada com o engenheiro civil Galvin (José Henrique de Mello), 
é mãe de 2 filhos (Núbia, 12 anos, e Túlio, 10), é líder de um dos núcleos da 
CPV e ainda exerce outra atividade importante: é tesoureira da igreja. 

D 

xxxx Conheça seu irmão 
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Acampamento da Família CPV no Carnaval 
Um investimento 

 
Não é fácil gastar R$ 120,00 hoje em dia... 
Está tudo muito caro e salário, oh! Dinheiro 
anda mais curto que perna de cobra, já dizia 
o Janires... O acampamento da CPV no 
carnaval irá custar R$ 120,00 por pessoa. 
Este custo diz respeito à hospedagem num 
lugar lindo (veja as fotos), alimentação de 
qualidade (café da manhã, almoço e jantar) e 
outros custos operacionais.  

 
Devemos nos perguntar se conseguiríamos 

passar 3 a 4 dias no carnaval num lugar 
isolado, bonito, bem acompanhados, 

comendo bem, se divertindo e, acima de 
tudo, alimentando-se espiritualmente por 

esse valor... Será difícil. Portanto, 
considero o valor do acampamento um 

investimento que você fará em você 
mesmo, e que irá repercutir o ano inteiro. 

Talvez você não tenha condições de pagar 
este valor. Faça uma força... Economize R$ 
20,00 por mês a partir de agora. Assim, em 
fevereiro você terá garantido sua vaga no 
acampamento.  

 
Se 
ainda 
assim 
você 
não tiver condições, converse com a 
comissão organizadora. Faça sua proposta, 
diga o que pode fazer. Sua participação e 
os benefícios que você terá no 
acampamento compensa qualquer 

sacrifício, seu e nosso. 

xxxx Acampamento 
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KléosKléosKléosKléos    
 
  
Mensagem de 05/10: Só chorando (Ap 5.1-14)  
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________
    
 __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 12/10: Coração de criança (Sl 32.1-11) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

xxxx Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
 
  
Mensagem de 19/10: Quem quer ir levanta o dedo! (Is 6.1-12) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 26/10: Crianças, dêem alegria ao papai! (Fp 1.27-30) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

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


