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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, Gláucia e Edgard 
          (envie textos até a penúltima 4a.feira do mês) 
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Comunidade de Graça 
 

enhum cristão vive integralmente a sua fé sem participar da comunidade 
evangélica. 
 

O lugar de todo cristão autêntico é na 
coletividade das igrejas, onde a graça 
de Deus é recebida, compartilhada e 
celebrada. 
 
A igreja não é perfeita. Ao contrário, 
ela enfrenta inúmeros desafios em 
sua caminhada de mais de dois mil 
anos. Porém, ela é especializada em 
integrar as pessoas que aceitam suas 
imperfeições e decidem pelo 
evangelho, visando a realização da 
vontade de Jesus, o Senhor da 
comunidade. 
 
Não basta freqüentar a igreja. É preciso conhecê-la bem para não cometer o erro 
que muitos cometem, ignorando-a por não saber que ela é o corpo de Cristo. A 
igreja não tem portas e é composta por todo tipo de gente, envolvendo pessoas 
de todas as idades e níveis sociais. Ninguém deve se sentir estranho no ambiente 
desta comunidade. Pelo contrário, comunidade de graça, somos nós: Bebes, 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim, toda grande família de 
Deus. 
 
Mesmo em meio a muitos desafios, a comunidade de graça realiza sua missão 
convicta de que “nem as portas do inferno prevalecerão contra ela” (Mt 16.18). 
E conta com a participação de todos os seus membros. Isso envolve VOCÊ! 
 
Então vamos caminhar juntos para conhecer melhor a igreja de Jesus, que 
carinhosamente denominamos: Comunidade de graça. 
 
 
Helinho 
    

N 
x Palavra da liderança
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: ComUnidade da Graça 
Dia Tema da semana Direção Exposição Diácono Café       
02 É projeto de Deus (Ef 3.1-12) Sup.2 Pr Helinho Gilmar Ana Paula/Luisinho 
09 É única (Ef 4.1-6) Sup.3 Pr Helinho Almir Dilcimar/Galvin 
16 É orientada (Ap 1.4-8) Sup.4 Pr Helinho Chiquinho Marlene Souza 
23 É acessível (Hb 10.19-25) Sup.1 Pr Helinho Cláudio Lenira/Evaldo 
30 É vencedora (1Pe 3.8-12) Sup 2 Pr Helinho Gilmar Marina e filhos  
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     
02 Letícia/Hadassa Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno 
09 Marina/Gláucia Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Neno 
16 Marcella/Ana Paula Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Neno 
23 Gláucia/Hadassa Alberto, Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Neno 
30 Marina/Marcella 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 17h00 Evaldo/Lenira e Jamille 
 

NOVEMBRO 
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       

 
 2  Café com Líderes.   
 
 21  Luar de Oração no quiosque.  
 
 23  Caminhada Ecológica.   

x 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 
    
2 Casamento de Léo e Marina 16 Gláucia T Costa Siqueira 
3 Sarah Alves 18 Shirley Dantas 
7 Cláudio Henrique 18 Casamento de Maria Helena 
7 Hélio R Costa 18 Marcy Vasváry 
8 Alexandre Borém 19 Gustavo Dergan 
8 Maria Helena 19 Letícia de Souza 
9 Hadassa Alves 21 Luis Carlos Gonçalves 
11 Ana Paula Fernandes 22 Ana Clara Neves 
11 Daniel Vasváry 23 Marcella Littig 
11 Otto Baêta 24 Casamento de Lúcio e Rosely 
11 Raíssa Campos 28 Júlia Viana Lenz César 
13 José Gustavo Lino 28 Leonildo Assis (Neno) 
 
Quantidade de mensagens na lista da CPV na Internet  
Ano/mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
      
2008 104 41 67 49 58 69 61 126 74 100   
2007 82 84 74 105 112 88 108 91 110 85 94 50 
2006 83 81 114 123 119 131 68 123 83 118 111 72 
2005 16 47 105 111 142 99 138 92 38 79 57 43 
2004   42 37 45 60 53 33 21 101 117 91 
 
DEPOSITANDO NA CONTA BANCÁRIA DA CPV 
 
1. Incentivamos que você deposite 
ou faça um DOC da sua 
contribuição diretamente para a 
conta bancária da CPV na CEF ag. 
0584-3 cc 0614-0, em nome da 
CPV, CNPJ 07.248.334/0001-28.  
 
2. Não esqueça de entregar o 
comprovante no gasofilácio para o 
controle dos Diáconos e da 
Tesouraria da igreja.  
 
 
 
 

x Datas e números
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FAMÍLIA CPV!! 
Agendem essa data: 21 a 24 de fevereiro de 2009, Carnaval: Acampamento da 
família CPV. Faça sua pré-inscrição dando o nome pra Hadassa ou Marcella.  
Faça sua inscrição pagando uma taxa de R$ 5,00.  
Faça seus pagamentos em prestações pra ajudar na organização e quitação dos 
custos que já temos. Nov – Dez – Jan e Fev = 4 x R$ 30,00.  
 
ORAÇÃO NA CPV – Participe e ore também.  
Em cada núcleo tem um momento especial de intercessão e outro de oração pelo 
Oikós, além dos encontros de discipulado durante a semana, para estudo bíblico. 
Todos podem entrar.  

1. Terça Feira à noite com os líderes e supervisores.  
2. Quarta Feira no almoço com supervisores.  
3. Primeiro domingo no Café da manhã com líderes.  
4. Periodicamente com os facilitadores do M.Infantil.  
5. Bimestralmente na sexta feira de Luar no quiosque 

 
ULTIMO DOMINGO DE CADA MÊS NO QUIOSQUE 
Sempre no último domingo do mês o culto será celebrado às 10h00 da manhã no 
Quiosque, num visual e ambiente muito gostoso, encerrando com almoço da 
família em junta panela.  
 
PZMN – Presbitério Zona da Mata Norte 
Encerramos o ano eclesiástico no dia 31 de outubro e vamos prestar contas 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 serão abertas aos interessados. Dias 28 a 30 de novembro.   
 
CURSO DE FUTEBOL NO CAMPINHO 
Todos os sábados à tarde no quiosque, tem futebol, volley e brincadeiras. Falar 
com o Ézer.  3891-8280.  
 
FUNDAÇÃO ou BASE DA CONSTRUÇÃO 
Começou a perfuração dos tubulões. Serão 40 tubulões. Cada família está sendo 
convidada a doar 1 tubulão ao custo aproximado e médio de R$ 600,00.  
 
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.  
 

x Notícias gerais
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QUAL O DIA QUE EU POSSO CONTRIBUIR COM A CPV?  
Todo domingo durante o momento do louvor, você pode levantar e adorar com 
sua oferta para Missões, Construção, Dizimar ou qualquer outra doação 
(alimentos para a cesta) 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.  
 
ULTIMA CAMINHADA ECOLÓGICA DO ANO 
Em setembro caminhamos e almoçamos na pousada do turvo em Guaraciaba 
com 60 pessoas e muita diversão.  
A próxima e última do ano será no sítio do Juvenal em Porto Firme dia 23 de 
novembro pela manhã.  
 
LEITURA DA BÍBLIA  
O Papa Bento XVI se prepara para liderar uma maratona. Ele comandará a 
leitura, durante 139 horas ininterruptas, de toda a Bíblia. Entre os convidados 
para acompanhar o Pontífice estarão o jogador brasileiro Kaká, que é 
evangélico, além de outras personalidades como o ator Roberto Benigni (de "A 
vida é bela"), o tenor cego Andrea Bocelli e figuras do mundo político. No total, 
serão 2.000 convidados, que lerão desde o Gênesis até o Livro das Revelações.  
O início da leitura, que será transmitida ao vivo por dois canais da RAI, 
coincide com a abertura do Sínodo dos Bispos, a assembléia de eclesiásticos e 
leigos convocada pelo Papa, que será realizado no Vaticano. Parte do evento 
acontecerá na Basílica de Jerusalém.   
Muçulmanos e judeus também farão leitura de trechos da Bíblia, mas o grande 
rabino de Roma, Riccardo Di Segni, não aceitou o convite, dizendo que o 
evento lhe pareceu "muito católico", embora manifestasse respeito pela 
iniciativa. Di Segni será a primeira autoridade religiosa judaica a participar do 
Sínodo dos Bispos.   
O livro sagrado dos judeus - Torá - inclui os cinco primeiros livros do Velho 
Testamento. O Novo Testamento é exclusividade dos cristãos.   
Os muçulmanos, por sua parte, consideram a Bíblia como a precursora do seu 
livro sagrado, o Corão.   
 
FONTE: O Globo, 03/10/2008 
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Ore sem cessar...   
• Pela visita do Affonso e Débora ao Brasil em dezembro. 

  
• Pelo envolvimento através da série "Discipulado CPV" em 6 volumes 

pra fazer discípulos de Jesus 
através do estudo bíblico em 6 
níveis. A finalidade do Núcleo é 
a vivência e aplicação relacional 
do princípio bíblico a partir do 
sermão da celebração para 
maturidade e multiplicação. O 
discipulado é o estudo e 
aprofundamento bíblico-
teológico aplicado ao coração 
com Vida na Vida.   

 
• 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 de 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 filhos.  
Dos Pais: Praticar princípios bíblicos repetindo a lição.  

 
• 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 Vestibulandos, estudantes e novos profissionais entrando no mercado.  

x Orai uns pelos outros...
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•  
 
 

A  BÍBLIA  TODA,  O  ANO  TODO 
Meditação Diárias de Gênesis a Apocalipse  -  John Stott 

 
 meu interesse por este devocionário começou pela dedicatória do autor, 
solteirão, à sua dedicada secretária que, em 9/4/2006, completou 50 
anos de serviços prestados a ele. Em segundo lugar, o meu interesse foi 

crescendo à medida que lia diariamente a página indicada (o livro foi organizado 
desta forma, ou seja, uma página por dia).  
 
É como se fôssemos "forçados" a ler uma página 
por dia. Automaticamente então eu sou 
"forçado" a não  atrasar a leitura, pois cada 
página tem logo  acima escrito o dia da semana e 
o  autor cobriu toda Bíblia, do início  de Gênesis 
até o final de Apocalipse. Os comentários são 
magistrais, prendem a atenção do leitor, chama a 
atenção de fatos bíblicos que muitas vezes  
passam despercebidos por nós.  
 
Por  exemplo, sobre a última semana de Jesus 
aqui na Terra, o autor afirma que "é digno de 
nota que os evangelistas dediquem uma 
quantidade desproporcional de espaço à última 
semana de Jesus – no caso de Lucas, um quarto do seu Evangelho;  no caso de 
Mateus e de Marcos, um terço; e no caso de João, quase  a metade. Isso mostra 
o quanto os autores dos Evangelhos consideram importantes os eventos em 
torno da morte de Jesus".  
 
Até então eu não havia percebido isto nos meus 51 anos de Profissão de Fé! 
Percebe-se claramente que o livro é fruto de muitos anos de pesquisa; escrito 
por alguém que tem um grande poder de síntese sem prejudicar o conteúdo. 
Finalmente, pelo menos para mim, o livro tem o grande poder de me induzir a 
orar após a leitura diária de 3 a 5 minutos. 
 
Recomendo-o com muita segurança. 
   
Daison Olzany 

O 

x Vamos ler! 
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estibular - Stephen Kanitz: “A escolha de uma profissão é o primeiro 
calvário do adolescente. Muitos tios, pais 
e orientadores vocacionais acabam 

recomendando “fazer o que se gosta”, um 
conselho confuso e equivocado. Mas quem 
retiraria o lixo, algo necessário que ninguém gosta 
de fazer? Fazendo bem feito, você poderá não 
ficar rico, mas será feliz. Nada lhe faltará porque 
se paga melhor àqueles que fazem bem feito, do 
que àqueles que fazem o mínimo necessário. As 
coisas que gosto de fazer, eu faço de graça. Se 
você não gosta do seu trabalho, tente fazê-lo bem 
feito e seja o melhor em sua área”.  
 
Ó Senhor, Teu filho que nasceste de mãe hebréia e Te alegraste pela fé de uma 
mulher síria e de um soldado romano; que recebeste com amor os gregos que te 
procuraram e que foste ajudado por um soldado africano a carregar a cruz: 
ajuda-nos (como Igreja de Jesus em 2009) a levar amigos de todas as classes, 
raças, costumes e culturas a se tornarem co-herdeiros do Teu Reino, destinadas a 
ver a Tua glória. Amém.  
 
Queremos trabalhar onde o Senhor está trabalhando.  
 

Qual será o seu principal trabalho,  
como  Corpo na CPV em 2009? 

Obedecer é cumprir a Missão, porque cremos em Jesus e o amamos. 
 

Fale, convide e use da Graça ao discipular seu amigo. 
 

DISCIPULAR é estudar a bíblia e aplicá-la ao coração, numa vivência 
pessoal. 

 
NÚCLEO é para aprender a praticar de forma relacional o princípio bíblico 

ouvido na mensagem de domingo, além de orar, interceder e louvar em 
família para multiplicação da Igreja.  

Edgard 

V 
x Opinião 
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Relacionamento 
 

elacionamento é a palavra-chave para se caminhar na visão da nossa 
Comunidade. Sem relacionamento, a edificação, o evangelismo e o 
discipulado, estarão comprometidos. Precisamos relacionar em três 

dimensões: 
Relacionamento com Deus 
A comunhão pessoal com Deus é necessidade primária, para a verdadeira 
espiritualidade. É algo que desenvolvemos na nossa particularidade, na nossa 
solitude, no nosso ‘quarto de escuta’. Um tempo diário para orar, meditar na 
Bíblia e ouvir a voz de Deus é o principal meio para desenvolver este 
relacionamento. 
Relacionamento na Igreja 
Somos chamados para viver em Comunidade. A idéia bíblica de Igreja envolve 
necessariamente relacionamentos. O convívio com os irmãos não está limitado 
aos encontros nas reuniões, mas acontece no dia-a-dia, num ambiente de 
amizades duradouras. Este convívio é que possibilita a vida em comunhão. 
Relacionamento fora da Igreja 
Não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E é neste mundo que somos 
chamados para ser ‘sal e luz’. Na família, no bairro, no trabalho, na escola, 
convivemos com pessoas que não fazem parte da igreja. Devemos investir 
nestes relacionamentos, para que todos percebam o evangelho vivo em nós.  
 
Cácio Silva (primeiro pastor da CPV(2002-03), é nosso missionário apoiado com a esposa 
Elisângela e a filha Maria Elisa, no projeto Amanajé no norte do Amazonas. É missiólogo 
formado pelo CEM).  
 

Centro de Convivência da CPV  
 

Está lançado o início da fundação ou tubulões da nossa 
construção. A comissão responsável está formada com o  
Kléos, Cláudio e Baêta.  
 
Brevemente teremos um ambiente gostoso,  
leve e saudável para encontros e lazer.  
 
Você está sendo convidado a doar-se em tempo e dinheiro para 
o custo de 1 tubulão, enfrente este grande desafio. Fale com Daison ou Edgard.  O salão multi-uso 
terá grande varanda aberta para a praça e estacionamento da frente. 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.  

R 

x Visão 
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Wiliam e Jussara 
Família escreve esta carta à CPV, relatando suas atividades em Maceió:   

Queridos CPVenses, 
 

eus tem renovado suas bênçãos sobre nossas vidas a cada manhã. 
Temos sido ricamente abençoados com oportunidades de aprendizado, 
crescimento e novas amizades.  

 
Às vezes ficamos impressionados com a quantidade de pessoas de diversos 
estados que vem para Aracaju 
começar vida nova, como fizemos. 
A mineirada aqui está em peso! 
Temos tido oportunidade de receber 
pessoas que estão chegando e lhes 
passar algumas dicas de 
“sobrevivência”. Porém nossa falta 
de tempo nos limita a uma recepção 
bem rápida com comidinha mineira 
e a promessa de nos encontrarmos outras vezes. Wiliam tem viajado muito e por 
isso nossa agenda familiar tem sempre que ser bem aproveitada.   
 
Quanto nossa liderança do Grupo Pequeno, nome dado aos Núcleos daqui, não 
sei se sabem que estamos com um novo grupo. O grupo anterior ficou com um 
casal aprendiz de líder e nós assumimos a liderança de outro grupo. Esse novo 
grupo é composto de adultos, casais e “avulsos”. Temos 14 pessoas nesse grupo, 
sendo que duas pessoas começam a conhecer a bíblia agora e a se aproximarem 
do evangelho. Orem pelo nosso grupo e por nós para que Deus esteja à frente de 
tudo nos dando muita sabedoria. Com as viagens do Wiliam, passo cada apuro...  
 
Os meninos estão super animados com seus grupos. Eles têm muitos amigos na 
igreja. O Hugo tem tido a oportunidade de trazer amigos prá Cristo, 
principalmente meninas. Porque será? 
 
Um grande abraço. Saudades... 
 
 
Wiliam, Jussara, Hugo e Túlio  

D 

x Notícias do campo



13 

Contato, Novembro de 2008 

   
O que foi o acampamento 2008 para mim? 

 
ueremos dizer que foi mais do que um tempo de diversão, mesmo tendo 
muitos momentos assim... Foi um tempo de nos reunirmos com o corpo de 
Cristo, tempo para se alegrar, 

orar, adorar e para aprender mais da 
Palavra de Deus. Estávamos juntos, 
partilhando da mesma fé. A música 
Juntos, tema principal do nosso 
acampamento, resumiu bem a idéia 
do que ele foi. Lembram-se do que 
a letra dessa música dizia? “Juntos 
na mesma fé, no mesmo amor, 
juntos na mente e coração. Temos 
em cada um, a mesma marca, o 
mesmo sangue, a mesma cruz...”.  
 
Também não podemos esquecer-nos de dizer que o acampamento foi muito 
importante para nós, pois lá conseguimos estreitar os laços com as pessoas e 
isso fez com que nos sentíssemos de vez membros da grande família CPV. 
  
Vocês não acham que é melhor chamar acampamento da família CPV em vez de 
simplesmente acampamento de carnaval? Particularmente preferimos o primeiro 
nome porque dá o verdadeiro sentido de estarmos reunidos.  
 
O tempo de “estar reunido” está se aproximando e será no período de 21 a 24 de 
fevereiro de 2009, ou seja, faltam poucos meses! Portanto, precisamos agendar 
essas datas e começarmos a nos planejar. Creio que será bom para todos que 
participarem. Quem já foi terá a chance de reviver momentos de diversão, 
comunhão e adoração; quem ainda não, deixamos a dica. Queremos encorajá-los 
a participarem, pois o acampamento é para todos que fazem parte da família 
CPV, assim como um corpo tem vários membros e cada um tem a sua função, se 
você deixar de ir, o corpo não estará completo. 
 
O nosso desejo é que Deus abençoe este grande momento que teremos. Que seja 
um tempo de estarmos “juntos na mente e coração”, e assim o nome do Senhor 
seja exaltado e glorificado. Então, vamos pedir a Deus que nos dê ânimo e 
condições de participarmos. 
   
Evaldo & Lenira Paiva 

Q 

x Acampamento CPV
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EMERIC & MARCY  
(Núcleo 1) 

estão envolvidos com 
discipulado pessoal e grupo 
pequeno de evangelismo na 
Escócia, enquanto treinam a 

língua para enfrentar um 
novo campo como 

missionários fazedores de 
tendas via Interserve. 

 

 
CÁCIO & 
ELISANGÊLA  
(Núcleo 2) 
são missionários de 
tempo integral do projeto 
Amanajé entre os 
indígenas no norte da 
amazônia.  
  
 
 

 
 

WAGNER & CLÁUDIA  
(Núcleo 3) 

estão envolvidos com o 
crescimento da igreja 

presbiteriana em Chapadão do Sul 
no Mato Grosso do Sul, como 

profissionais da educação e saúde. 
Exercem o ministério como 

fazedores de tendas.  
 

x Missionários apoiados pela CPV (Parte 1) 
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Mensagem de 02/11: É projeto de Deus (Ef 3.1-12)  
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 09/11: É única (Ef.1-6) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 

x Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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Mensagem de 16/11: É orienta (Ap 1.4-8) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 23/11: É acessível (Hb 10.19-25) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 30/11: É vencedora (1Pe 3.8-12) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

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


