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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) 

 

 Grupo de discussão na internet:   cpvicosa@yahoogrupos.com.br   
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Prestando contas ao Senhor da Igreja 
 

restar contas nem sempre é uma tarefa difícil e humilhante como 
pensamos, principalmente quando temos motivos de sobra para agradecer!  
Chegamos ao final de mais um ano, chegou a hora de “fechar para 

balanço” e verificar o rumo de nossas vidas: vida com Deus (Quarto de escuta), 
vida com nossa família, vida profissional e nossa vida como igreja do Senhor. 
 
O Senhor da igreja – Jesus – sempre 
nos convida para uma conversa, um 
arrazoado, uma reflexão. E é a Ele, 
em primeiro lugar, que devemos 
prestar contas. Devemos considerar, 
então, no mínimo 4 perguntas para 
termos essa conversa sincera com o 
Senhor da igreja: 
 

1. O que o Senhor Jesus me 
ofereceu? (Ele não vai cobrar 
nada daquilo que Ele já tenha 
dado). 

2. O que fiz de tudo o que recebi do Senhor? 
3. Quais os resultados eu compartilhei com outros? 
4. O que pretendo fazer com os resultados que possa continuar rendendo 

glória e honra a Jesus? 
 
Cabe, então, a cada um de nós, responder a essas perguntas com um sincero 
coração e estarmos prontos e humildes para receber do Senhor, conselho, 
repreensão, consolo, conforto e encorajamento. 
 
Vamos relembrar a atitude daquele leproso que foi o único dos dez amigos 
doentes que voltou para agradecer e prestar contas a Jesus. Ele foi o único 
também que recebeu, além da cura física, a cura emocional, espiritual, e por fim 
a salvação! 
 
Que Deus nos abençoe.  
 
A Ele toda honra e glória! 
 

GláuciaGláuciaGláuciaGláucia    

P 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Prestando contas ao Senhor da Igreja... 
Dia Tema da semana Direção Exposição Diácono Café 
      
07 ... na identidade (At 11.19-26) Sup.3 Pr Helinho Almir Lúcia/Kléos 
14 ... no testemunho pessoal  

(Jo 4.39-42) 
Sup.4 Pr Helinho Chiquinho Eliana/Junin 

21 ... na missão compartilhada 
(Lc 10.17-20) 

Sup.1 Pr Helinho Cláudio Eva/Ricardo 

28 ... no amor multiplicado  

(Ec 4.9-12) 
Sup 2 Pr Helinho Gilmar Isméria/William 

 
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 
    
07 Ana Lídia/Ana Paula Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
14 Marcella/Hadassa Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Kalebe 
21 Gláucia/Ana Lídia Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
28 Ana Paula/Gláucia Gláucia, Junin, Kléos, Jamille Kalebe 
 
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, Sarah/Ezer 
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 Marcella e Hadassa 
10 Jovens 2 Sab 17h00 Evaldo/Lenira e Jamille 
 

DEZEMBRO 

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 Assembléia Ordinária dos membros da igreja  
  às 19h30 na CPV.  
 7 Caminhada Ecológica – Sítio Juvenal.  
 18 Encontrão na Aspuv – Ceia de Natal,  
  recebendo a visita da família Zuin (Escócia).  
 Em Janeiro, férias dos núcleos.  

 

xxxx Calendário 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e 
casamento. 
Comemore no seu núcleo.  
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
1 Letícia Lino 14 Ordenação pastorado Helinho 
4 Lucas Salomão (núcleo 6) 19 Yuri Rodrigues 
6 Beatriz Colpani 20 Fernanda Leite 
6 Maria Eduarda S Campos 21 Casamento Wagner/Cláudia 
7 Yume Rodrigues 22 Guilherme Costa de Siqueira 
8 Daniel Colpani 23 Casamento Paulo Leal/Denise 
8 Sara Colpani 26 Casamento Ricardo/Tatiana 
11 Sérgio Santos 27 Laura Silva 
12 Ricardo Batista (núcleo 1) 28 Talita Vasváry 
13 Nara Ribeiro 29 Hugo Alves 
13 Denise Leal 29 Marília Cardoso 
 
Exercício de 2008 da Tesouraria da CPV (Novembro-07 a Outubro-08): 
 
Contas Total  (R$) 

  ENTRADAS  114.147,32 
Dízimos, ofertas e missões 107.938,85 
Aplicações e outras receitas 6.208,47 
  GASTOS  114.147,32 
Pessoal e encargos 41.120,70 
Evangelismo e missões 14.031,82 
Aluguéis e outras causas 28.015,84 
Patrimônio 4.983,36 
Administração e consumo 3.897,45 
Fundo de construção 22.098,15 
 
Membros comungantes da CPV (2008): 
 
Faixa etária Masc Fem 
   
Até 13 anos 1 0 
De 13 a 18 anos 4 3 
De 19 a 35 anos 8 11 
De 36 a 50 anos 10 15 
De 51 a 60 anos 2 1 
Mais de 60 anos 4 5 
Totais 29 35 

 

 

xxxx Datas e números 
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NOVOS MEMBROS ARROLADOS  
Por Transferência: Eva Ferreira, Junin (Osmar Júnior), 
William e Ismeria Filgueiras e Gláucia Siqueira e Rita de Cássia Silva (nºs 88, 89 
90, 91, 92 e 93).  
Por Batismo e Profissão de Fé: Hilário e Ana Paula Mantovani, Vítor Siqueira, 
Fernanda Oliveira e Eni Santos (nºs 83,84,85,86 e 87).  
 
ELEITOS PELO CONSELHO DA IGREJA PARA 2009 
Comissão de Exame de Contas da Tesouraria: Angélica Ferreira (Relatora), Ana 
Paula Fernandes e Hadassa Alves.  
Tesoureira: Dilcimar Mello.  
Representante ao PZMN: Osmar Ribeiro. 
  
ESTAMOS RECEBENDO A VISITA DO CASAL ZUIN.  
Eles são nossos apoiados na Escócia e estão passando um final de semana em 
Viçosa, para celebrar conosco o primeiro ano do pastorado da família Siqueira, 
num encontrão dos núcleos dia 18 na Vila Gianetti – Aspuv.  
 
QUEM FOI, CERTAMENTE IRÁ DE NOVO.   
PORQUE SERÁ MELHOR AINDA!! 
Agendem essa data: 21 a 24 de fevereiro de 2009, Carnaval. 
Encontro de Núcleos e Famílias da CPV.  
Faça sua pré-inscrição dando o nome pra Hadassa ou Marcella.  
Depois se inscreva, pagando uma taxa de R$ 5,00.  

Faça seus pagamentos em prestações pra ajudar na organização e quitação dos 
custos que já temos.  
Dez – Jan e Fev = 3 x R$ 40,00.  
 
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.   

1. Em cada núcleos durante a semana.  
2. Terça Feira com os supervisores.  
3. Quarta Feira: almoço no multi-uso da ufv.  
4. Primeiro domingo no Café da manhã com líderes.  
5. Periodicamente com os facilitadores do M.Infantil.  
6. Bimentralmente na sexta feira de Luar no quiosque 

 
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.  
 

xxxx Notícias gerais 
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CURSO DE FUTEBOL NO CAMPINHO 
Todos os sábados à tarde no quiosque, tem futebol, volley e brincadeiras. Falar 
com o Ézer.  3891-8280.  
 
ULTIMO DOMINGO DE CADA MÊS NO QUIOSQUE 
Sempre no último domingo do mês o culto será celebrado às 10h00 da manhã no 
Quiosque, numa vista ambiental muito bonita, encerrando com almoço da família 
em “junta panela”.  
 
PZMN – Presbitério Zona da Mata Norte 
No Hotel do CEE na UFV, a CPV vai receber as igrejas de Viçosa, Jequeri, 
Ponte Nova, Ubá e Cataguases, para a reunião anual do PZMN dias 28 a 30 de 
novembro.   
 
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.  
 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CPV  
Um tubulão vai custar em média R$ 650,00. Você ou sua família pode assumir o 
custo de um tubulão. À vista ou em parcelas. Faça parte do fundamento da CPV, 
ofertando um tubulão.  
 
Você está sendo convidado a doar-se em 
tempo e dinheiro para o custo de 1 tubulão, 
enfrente este desafio. Fale com Daison ou 
Edgard. Serão 40 tubulões, já conseguimos 4, 
só falta 90%.   
 
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.  
 
ASSEMBLEIA GERAL DOS MEMBROS COMUNGANTES  
A assembléia ordinária da igreja para relatos de 2008 e planejamento de 2009 
será no dia 5 de dezembro – 19h30 na CPV.  
 
ÚLTIMA CAMINHADA DO ANO DE 2008   

Dia 7 de dezembro – domingo 8h00. Na Chácara do Juvenal, 
seguido de um churrasco. Na estrada para Porto Firme. Fale 
com o Daison.  
 
CPV 
Caminhando da imaturidade para a maturidade, e da maturidade 
para o serviço, como Agentes da Missão. MATURIDADE E 

SERVIÇO EM 2009.  
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Ore sem cessar...  
 
• Pelo Encontrão dos Núcleos e visita da família Zuin, família Cácio e 
Elisângela e pelo Acampamento em fevereiro;   

• Pelo envolvimento de Vida na Vida pra fazer discípulos de Jesus através 

do estudo bíblico em 4 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 Deleise e Algemiro; Pela Ana Lídia e Toninho e família, com o 
falecimento do Sr. Antônio dia 10 de novembro.    

• 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; Infox – 
Wiliam, Aracaju.  

• 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 Servos 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);  
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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•  
 

Livros da Biblioteca da CPV mais lidos neste semestre: 
 
Para (melhor) enfrentar o sofrimento – a resistência de Jó em meio à dor 
Autor: Elben M. Lenz César 

Notas de capa: “ Não há outro livro que encoraje mais o sofredor a acreditar 
firmemente que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com 
a glória que em nós será revelada” (Rm 8.18). 
A Gláucia já retirou esse livro e pode falar mais dele para quem estiver 
interessado. 

 
Como se livrar de um mau casamento – construindo relacionamentos significativos 
Autor: Carlos Catito Grzybowski 

Notas de capa: “Você está disposto a mudar? Dê um primeiro passo, um 
pequeno passo. Faça algo objetivo por seu casamento e por sua família”. 
Este livro está fazendo sucesso na CPV, várias pessoas já retiraram da 
biblioteca, entre elas a Dilcimar, a Tatiana e o Ricardo e Ana Paula 
Fernandes. 

 
No acampamento dos anjos – quem são e para quê foram criados 
Autor: Kléos M. Lenz César (pai do Kléos) 

Comentário da Editora: “Há muitos livros, artigos e comentários sobre anjos. 
Muita gente acaba acreditando que os anjos são figuras folclóricas, têm asas, 
são mediadores entre o homem e Deus; que devem ser adorados; que cada 
pessoa tem um anjo da guarda. Mas o que há na Bíblia sobre o assunto?” 
Retirado por Dilcimar, Yara e outros. 

 
As cinco linguagens do amor 

Comentário da Editora: “Por que será que os casais não falam a mesma 
língua? Contrariando a idéia de que o amor tem uma linguagem universal, o 
dr. Gary Chapman demonstra que as pessoas expressam e recebem 
manifestações de amor de diferentes maneiras, que ele denomina linguagens 
do amor.” 
Retirado por Ana Paula Fernandes e Lúcia Lenz César. 

 
Outros livros retirados: 

� Eu creio, mas tenho dúvidas (Ricardo Gondim). 
� Como lidar com a dúvida sobre deus e sobre você mesmo (Alister 

McGrath). 
� Um cristão numa sociedade não cristã (John Stott). 
� Espiritualidade na Prática (R. Paul Stevens).  

Lígia DerganLígia DerganLígia DerganLígia Dergan    

xxxx Vamos ler! 
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2009 ESTÁ CHEGANDO 
ONDE QUEREMOS MELHORAR? 

 
1. Sendo uma Comunidade relacional  

 
Onde todos nutrem relacionamentos saudáveis e vivem na comunhão em 
Núcleos (grupos pequenos), através dos quais edificam uns aos outros, 
evangelizam amigos e discipulam uns aos outros na prática dos princípios 
Bíblicos, com o objetivo de influenciar a transformação de cada pessoa num 
verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. 

 
2. Sendo uma Comunidade avivada  
 
Onde todos prezam por uma vida de 
pureza, piedade e obediência a Jesus, 
confessando pecados a Deus e aos irmãos, 
com abandono dos mesmos. Uma igreja 
que busca uma vida de oração e contrição, 
ouvindo a voz de Deus no seu “quarto de 
escuta”, com autoridade e plena unção do 
Espírito. Que celebra ao Senhor de forma 
viva, agradável e sobrenaturalmente 
transformadora. 
 
3. Sendo uma Comunidade missionária  
 
Onde todos se envolvem com apoio 
missionário, fazendo o nome de Jesus 
conhecido a “toda criatura”, entre “todas as 

nações”, “até os confins da terra”. Que vê o mundo como campo missionário, 
importando-se com os de longe e com os de perto, com a alma e com o corpo. 
Que prega salvação espiritual e dignificação social. Que é relevante para a 
sociedade onde está inserida e envia seus filhos a outras partes do mundo, 
para a glória de Deus.  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 
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“Cantai-lhe um cântico novo; tocai bem e com júbilo.” 
Salmos 33.3 

 
música na igreja tem o seu lugar. Talvez seja por isso que sempre foi (e 
será) polêmica, controversa, e até mesmo causa de discórdias. Entretanto, 
parece não haver dúvidas que ela pode inspirar o ouvinte de qualquer 

idade e preferência. Estudiosos afirmam que a música exerce uma influência fora 
do comum na sociedade. É só ver a transformação que os Beatles fizeram na 
juventude da década de 60.  
Os cristãos usualmente louvam a 
Deus também através da música. 
E isso não é novo. O rei Davi, 
músico e compositor, escreveu 
muitas músicas para serem 
executadas na igreja. Muitas delas 
fazem parte do livro de Salmos 
(que é praticamente um hinário de 
150 músicas).   
Mas esse verso específico 
(“Cantai-lhe um cântico novo; 
tocai bem e com júbilo”) traz uma 
instrução importante para nós: devemos apresentar a Deus músicas de qualidade, 
inspiradas, novas (não só os velhos hinos). Devemos também tocar bem nossos 
instrumentos. Devemos ainda tocar e cantar com entusiasmo. Em outra versão, o 
texto diz: “tangei com arte”. Prefiro essa versão... Tocar com arte é mais que 
tocar bem. É tocar com a alma, tirando tudo o que tem direito do coração. Parece 
que a Bíblia não sugere um estilo de música como o mais adequado para a 
adoração ao Deus santo, mas além do coração subordinado a Ele e humilde, tocar 
com arte soa bem à Deus.  
O Bando vem se empenhando para fazer o que pode de melhor (dentro de suas 
limitações) para inspirar a CPV a louvar a Deus através da música. Não é tarefa 
fácil. O “tocar bem” requer muitos ensaios, habilidade, criatividade e dedicação. 
Além disso, novos equipamentos (de qualidade) foram recentemente adquiridos 
para melhorar a qualidade do som que chega ao seu ouvido: uma mesa de 24 
canais, dois microfones sem fios e duas caixas acústicas.   
E você? O que poderá fazer de melhor? Bom, talvez um estilo de música ou 
outro não lhe agrade, mas não deixe que o estilo, a roupa do músico, a habilidade 
de outro, o volume do som, ou qualquer outra coisa distraia você de cantar “bem 
e com júbilo” ao Único que é digo de receber a honra e a glória. Use o diálogo 
quando as coisas não parecerem corretas e voluntarie-se para tocar, cantar, e 
operar os equipamentos. 
 

KléosKléosKléosKléos    

A

xxxx Opinião 

Pichação num muro em frente a uma igreja evangélica 
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Antônio Humberto Galvão  
(1935 – 2008) 

 
oi embora de forma serena como sereno sempre foi. Tive o prazer de ouvir 
muitos “causos” engraçados, pitorescos e mesmo sérios. Nos estudos 
bíblicos com ele achei interessante uma manifestação sobre 

relacionamentos. Com relação à esposa ele disse: “eu nunca mandei ela a merda! 
Quando a coisa tava preta eu 
saia prum lado ela saia pro 
outro.”  
 
Na realidade eu aprendi muito 
com ele. Por exemplo, ouvir 
mais e falar menos. Coisa difícil 
na casa dos Olzanys! Aprendi 
com ele que estudar o Evangelho 
com uma pessoa só, 
individualmente, é 
completamente diferente do que 
em massa, forma com a qual vivi 
a vida toda (Escola Dominical, 
Estudos Bíblicos, Pregações, 
Congressos etc.).  
 
Só uma coisa me preocupou com 
relação ao “Seu Antônio”: ele 
nunca discordou de mim! Rev. 
Elben, Edgard, Osmar, Américo, 
MARIA, minha neta, minha 
nora, meus filhos, alunos na UFV, etc, etc, todos discordam de mim. Sr. Antônio 
não!  Se discordou, não manifestou. 
 
E com relação às verdades bíblicas?  Concordou com todas! 
 
Se Mateus 25:34 estiver certo muita gente da CPV vai encontrar com ele um 
dia!!! 
 

DaisonDaisonDaisonDaison

F 

xxxx Conheça seu irmão! 
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Encontrão dos Núcleos  
Acampamento 2009 

  
ente, o nosso acampamento está cada vez mais próximo. E mesmo 
estando próximos do final de ano com expectativa das festas e 
confraternizações, podemos sonhar com nosso encontro de carnaval. 

  
Possibilidades mil podem surgir pra você: praia, pesca, festa, fazenda, quintal de 
casa, rede, pousada, etc. Mas talvez nem tudo isso junto vai te proporcionar 
momentos de relax, lazer, comunhão, adoração, alegria e crescimento espiritual 
de uma vez só! E em um lugar bonito, cheio de natureza. Pense nisso! 
 

  
Convido a você que participou no acampamento 2008 fazer uma reflexão, 
tornando vivo na mente e no coração tudo que fizemos e vivemos juntos lá e 
confirmar seu nome. 
 
E convido a você que não participou a fazer esse investimento que, com certeza, 
vai render bênçãos para o ano todo! 
  
GláuciaGláuciaGláuciaGláucia    

G 

xxxx Núcleos 
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Gente querida da CPV,  
Estamos chegando ao final do ano e como sempre muito gratos por toda a força 
que vocês têm nos dado. O envolvimento com vocês nos faz sentir parte da CPV. 
Em especial quando estamos na aldeia, nos recordamos de momentos 
inesquecíveis que vivemos aí. Ótimas amizades, caminhadas para jogar conversa 
fora, junta-panelas, gargalhadas... que saudade, gente! Vocês são especiais.  
Este foi um ano de muitas bênçãos. Nosso ministério segue em três frentes 
principais:   
Povo Yuhupdeh – aldeia  
Fechamos o primeiro ciclo de cursos de alfabetização, oferecendo o mesmo em 
todas as aldeias; produzimos mais três materiais didáticos na língua e iniciamos 
um quinto material; promovemos uma oficina lingüística com representantes de 
todas as aldeias; auxiliamos uma aldeia na abertura de uma nova escola indígena 
e outra com a instalação de um sistema de captação de águas da chuva; a 
Elisângela cooperou com apoio à saúde; investimos no aprendizado da língua e 
análise cultural; demos seqüência à análise 
lingüística, iniciando a elaboração de um 
dicionário já com 2 mil palavras e 
rascunhando uma gramática descritiva.   
Igreja Aruak – cidade  
Na cidade, investimos no amadurecimento da 
igreja e líderes Aruak; comemoramos o 
segundo aniversário da igreja com batismo; o 
Senhor nos abençoou com um terreno e 
iniciamos a construção do templo; vimos o 
Senhor despertar um líder jovem e consagramos o primeiro diácono da igreja.  
Obreiros Indígenas 
Assumimos o pastoreio e orientação de mais um casal de obreiros indígenas, 
Felipe e Arlene (Baré), o qual iniciou contatos evangelísticos com algumas 
aldeias não evangelizadas ao longo do Rio Negro; continuamos apoiando Jacinto 
e Felícia (Baré/Baniwa) na evangelização de uma aldeia Tariana distante da 
cidade; bem como, Silvério e Inésia à frente da Igreja Aruak. Temos aprendido 
muito com esses irmãos indígenas e visto o crescimento dos mesmos.  
Mas, certamente, o que mais nos marcou ao longo deste ano foi a chegada da 
pequena e linda Maria Elisa. Foi a realização de um sonho adiado por vários 
anos, sonho este que vocês sonharam com a gente e pelo qual se juntaram ao 
nosso choro (e esse amor de vocês marcou nossas vidas pra sempre!). Ela é do 
povo Dessana, portanto, representante de um povo ainda não alcançado pelo 
evangelho. Está agora com seis meses, super esperta e saudável. Um grande 
presente de Deus!  
Cácio, Elisângela e Maria ElisaCácio, Elisângela e Maria ElisaCácio, Elisângela e Maria ElisaCácio, Elisângela e Maria Elisa    

xxxx Notícias do campo 
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Mensagem de 07/12: Prestando contas ao Senhor na identidade (At 11.19-26) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 14/12: Prestando contas ao Senhor no testemunho pessoal (Jo 4.39-42) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 

xxxx Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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Mensagem de 21/12: Prestando contas ao senhor na missão compartilhada (Lc 10.17-20) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 28/12: Prestando contas ao Senhor no amor multiplicado (Ec 4.9-12) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

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


