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LLiigguuee--ssee!!  
  ÉÉ  tteemmppoo  ddee    

OOrraaççããoo!!  
““PPoorr  iissssoo  eeuu  ddiiggoo::    
ppeeççaamm  ee  vvooccêêss  rreecceebbeerrããoo;;  
pprrooccuurreemm  ee  vvooccêêss  aacchhaarrããoo;;    
bbaattaamm,,  ee  aa  ppoorrttaa  sseerráá  aabbeerrttaa    
ppaarraa  vvooccêêss””  
  
LLcc  1111..99  

Tempo de construção: 
• Ano novo 

  e 
• Centro de  
Convivência 

Encontrão dos 
Núcleos 2009 
Em Fevereiro 
Página 13 



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        galvin@click21.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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Ligue-se! É tempo de oração! 
Lc 11.9 

 
m todo tempo devemos falar com Deus através da oração. Qualquer 
pessoa pode dirigir-se diretamente a Deus, sem necessidade de 
intermediários. Em nome de Jesus, o cristão 

tem acesso ao Deus bondoso que atende às suas 
orações segundo a sua infinita sabedoria. Desde 
cedo, na vida cristã, devemos desenvolver o hábito 
da oração. 
 
Ela deve ser: 
 

� Freqüente ( I Ts 5.17) 
� Espontânea e sincera (Mt 6.7) 
� Confiante (Lc 11.9) 
� Em nome de Jesus (Jo 14.13-15) 

 
Sem a prática da oração, o cristão fica desligado de 
Deus e ineficaz. Como uma mangueira, desligada 
da torneira fica sem uso num canto do jardim. Pior 
do que isso é o que acontece dentro dela! 
 
Pois, sem conexão com a fonte, ela nada mais é do que um plástico colorido que 
envolve um espaço vazio. O jardim certamente sentirá as conseqüências de uma 
mangueira desligada da torneira, assim como o cristão desligado de Deus. Mas 
quando a mangueira é ligada à torneira a “Água viva” flui abundante, 
preenchendo, primeiro, o vazio interior da mangueira para, depois, transbordar e 
regar as plantas sedentas do jardim. 
 
Jesus nos ligou à fonte inesgotável da graça através da cruz e da ressurreição. A 
“água viva” a fluir dela preenche qualquer vazio existencial, para depois 
incumbir-nos da preciosa tarefa de regar o jardim de Deus. Salomão em 
Eclesiastes 1.1 nos lembra que “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 
para todo propósito debaixo do céu”. 
 
Este tempo, o novo ano que se inicia, é indispensável que façamos uso da oração, 
pois ela é a base de todos os empreendimentos da CPV e na vida daqueles que 
amam o Senhor e pretendem construir para a eternidade. Ligue-se! É tempo de 
oração... 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

E 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Ligue-se! É tempo de oração! 
Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
04 Tempo de oração (Tg 5.13-17) Pr Helinho Almir Dona Joana 
11 O primeiro passo (Ne 1.1-11) Pr Helinho Chiquinho Márcia/Tekinho 
18 A oração que Deus ouve (Lc 18.10-14) Pr Helinho Cláudio Terezinha/Osmar 
25 Um meio de diálogo com Deus  

(Mt 6.9-14) 
Pr Helinho Gilmar Lydia/Ubiraci 

 
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 
    
04 Ana Lídia/Ana Paula Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
11 Marcella/Hadassa Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
18 Gláucia/Ana Lídia Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
25 Ana Paula/Gláucia Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo 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 Sab 19h30 Marcella e Hadassa 
  

JANEIRO 
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 

 30   Luar de Oração no Quiosque.   

  
FEVEREIRO 

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 

 2   Retorno dos núcleos. 
 
 21 a 24 Encontrão dos núcleos CPV.   

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 
    
1 LÚCIA IZABEL FREITAS 20 JOSÉ HENRIQUE (Galvin)  
2 CASAM STANLEY E CHÍNTIA 20 CASAM GILMAR E LIDIANE  
2 LEONÍCIO ASSIS (Dedé) 21 ANA MÁRCIA JULIO (Marcinha) 
3 FLÁVIA MÁRCIA  23 FILIPE LEÃO 
9 CASAM LUIZ E ANA PAULA 24 WAGNER GARCIA 
11 CASAM HELINHO E GLÁUCIA 26 FELIPE BATISTA  
16 ANA PAULA MANTOVANI 27 CASAM CHIQUINHO E LÚCIA 
17 TEREZINHA RIBEIRO 29 AMANDA ZUIN 
19 CASAM KLÉOS E LÚCIA 29 NÚBIA DE MELLO 
19 JOÃO VICTOR VASVÁRY 30 ENY ALVES 
19 JÚLIO DE ANDRADE   
 
Histórico dos 8 anos da CPV 
Valores das entradas na Tesouraria  
Período Obs Média/mês (R$) 
   
2001 100% veio da IPV - 

2002 20% voltou para a IPV 2.831,00 

2003 20% voltou para a IPV 3.005,00  

2004 100% ficou na CPV 3.166,00 

2005 Organização em Igreja 5.186,00 

2006  5.610,00 

2007  6.955,00 
2008  Sustento do 1º Pastor (tempo integral) 9.512,00 

 
DEPOSITE DIRETO NA CONTA BANCÁRIA 
 
1. Por medida de segurança, Incentivamos que você deposite ou faça um DOC 
da sua contribuição diretamente na 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 em gratidão e adoração durante o louvor, em 
qualquer domingo. O comprovante do depósito vai para o gasofilácio para 
controle da Tesouraria da igreja. Identifique sempre nos valores o que é Missões, 
Dízimos, Ofertas, Tubulão, etc..  
 
3. Para as doações de tubulões depositar na conta bancária normal da CPV, 
mas coloque no gasofilácio o recibo, escrevendo que se refere à prestação do 
tubulão.  

xxxx Datas e números 
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ENCONTRÃO DOS NÚCLEOS NO CARNAVAL (Acampamento Geral)  

Data: 21 a 24 de fevereiro de 2009. 
Inscreva-se agora: R$ 5,00.   
Taxa: R$ 120,00 (em prestações ou à vista).  
Jan e Fev = 2 x R$ 60,00.  

 
NO ÚLTIMO 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”.  
 
CURSO DE FUTEBOL NO CAMPINHO 
Todos os sábados à tarde no quiosque, tem futebol, volley e brincadeiras. Falar 
com o Ézer.  3891-8280.  
 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 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.  
 
FÉRIAS  
A família pastoral está em férias de 15 dias, para completar as férias gozadas em 
julho, referentes ao ano de 2008.  
 
CORPO DE JESUS NA CPV – Convite:  
Estar na CPV não é assistir um culto. É participar. Entre, faça amizade, relacione 
num Núcleo e caminhe da maturidade para o serviço, como Agente da Missão. 
MATURIDADE E SERVIÇO EM CONSTRUÇÃO 2009. Você pode ser um 
líder de núcleo para evangelizar amigos.  
Pense: Posso fazer diferença. 
 
MELHORE SUA PERFORMANCE EM 2009. 
CONSTRUA COM MATURIDADE E SERVIÇO.  
RELACIONAMENTO CONJUGAL E FAMILIAR:  
Além de um jantar dos namorados, teremos um seminário para casais e futuros 
casais da CPV, dias 24 e 25 abril.   
 
 
 

xxxx Notícias gerais 

 

Você não consegue  
voar com uma asa só 
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UBÁ, ARACAJU, CHAPADÃO DO SUL, TAILÂNDIA, SÃO GABRIEL DA 
CACHOEIRA, ESCÓCIA e AGORA TAMBÉM NOS EUA.  
É que a família “Hilário e Ana Paula” vão passar um ano de estudos em pós-
doctor nos EUA a serviço da UFV. Vamos sentir falta? Sim e muita. Mas 
também queremos apoiar esta família como fiéis servos de Jesus, como fazedores 
de tendas e influenciadores da igreja em Núcleos, onde estiverem. Queremos 
interceder e orar pela maturidade em todos os sentidos da vida deles.  
 
Em Ubá temos a família “Almir e Beatriz” com sua empresa gerando mais de 40 
empregos diretos. Eles vibram por Jesus e querem influenciar Núcleos de 
relacionamentos na cidade de Ubá, sob as orações da CPV.  
Da mesma forma temos:  
Em Aracaju, a família “Wiliam e Jussara”.  
Em Chapadão do Sul, a família “Wagner e Cláudia”.  
Em Tailândia, a família “Stanley e Cynthia”.  
Em São Gabriel, a família “Cácio e Elisângela”.  
Na Escócia, as famílias “Affonso, Débora e Emeric, Marcy”. 
 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CPV  
Tubulão é um tipo de alicerse que suportam 
construções pequenas a médias, escavada 
sob um solo superficialmente fraco. O 
tubulão ajuda na transferência do peso da 
construção para o solo firme, que se 
encontra a alguns metros de profundidade. 
 
Este foi o tipo de fundação que os técnicos 
da CPV concluiram ser mais adequado para 
a construção do nosso Centro de 
convivência.  
 
Cada tubulão é constituído de um furo de 
60cm de diâmetro (largura de um homem 
que fará a escavação) e 3 a 10m de 
profundidade preenchido com concreto e 
aço. 
 
Quando pronto, não vamos poder vê-lo, porque estará enterrado. Ele é, porém, 
extremamente necessário para viabilizar a construção toda. É o tubulão que vai 
garantir segurança a todo o edifício.  
 
Cada tubulão custa 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.  



8 

Contato, Janeiro de 2009 

   
  
Ore sem cessar...   
• Pelo Encontrão dos Núcleos no carnaval;   
• Pelo envolvimento de Vida na Vida pra fazer discípulos de Jesus através 
do estudo bíblico em 4 séries. A finalidade do Núcleo é a vivência relacional 
do princípio bíblico a partir do sermão de domingo para maturidade e 
multiplicação. E a do discipulado é o estudo bíblico-teológico experimental 
aplicado ao coração com Vida na Vida, pessoa a pessoa;   

• Pela Saúde Deleise e Algemiro;   
• Pelos negócios e geração de empregos:  

Van escolar Chiquinho; Salões: 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); MC Planejados 
(Márcia); Boca Viçosa (Carlos/Shirley); Supermercado Viçosense 
(Ricardo Batista); Microlins P.Nova (Kalebe); Vidros Colpany Ubá e 
Viçosa (Almir/Beatriz); Expert-BuyNet (Juvenal); Tecnológica (Eni) e 
Infox Aracaju (Wiliam Alves).  

• Pelos Servos Facilitadores de crianças até 12 anos na ED, 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 os princípios repetindo a lição da ED.   

• 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 e 9).   

• 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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•  
 

Tomé 
DVD – Coleção Bíblia Sagrada 

 
 imagem que sempre tive de Tomé (o apóstolo) não era nada positiva: 
desconfiado e descrente, mesmo tendo 
andado tão perto de Jesus, a história de 

Tomé me fazia pensar que depois de Judas, ele 
era o “pior” dos discípulos. No entanto, esse 
filme (fatos bíblicos acrescido de alguma ficção 
plausível) mudou um pouco minha percepção 
desse homem de Deus.  
 
O filme começa com Tomé correndo 
desesperadamente da cidade para o Calvário, 
porque ouvira a notícia da morte de Jesus. Ao 
chegar lá, não encontrou o mestre executado na 
cruz, mas à distância, viu um grupo levando o 
cadáver para um túmulo. Então se aproxima 
chorando tentando conversar com Jesus: “O que 
fizeram com você?”. Nessa ocasião ele 
conheceu José de Arimatéia.  
 
Tomé amava Jesus e tentou estabelecer a justiça a cerca dos fatos relativos à sua 
morte. Ele era cuidadoso e queria fazer alguma coisa pelo mestre. Era ativo e 
agitado demais. Mais tarde, não conseguia acreditar que Jesus aparecera a alguns 
discípulos, incluindo Madalena (uma mulher). Ficou inconformado e até irritado 
com a tranquilidade dos demais discípulos, porque amava Jesus e também queria 
vê-lo: “Porque o mestre teria aparecido apenas à vocês? Ele esqueceu-se de 
mim?”. Enquanto procurava a verdade e agia conforme foi ensinado pelo mestre, 
sentia-se rejeitado e confuso, até que... Bom, pegue o DVD na biblioteca da CPV 
nessas férias e assista com a família. Posso afirmar que, mesmo não sendo 
produção Hollywoodiana, é um filme muito bom e edificante.  
 
Alguns de nós sofrem, certamente, de mal semelhante ao de Tomé. Cremos em 
parte, queremos agir muito, nos esforçamos ao máximo, mas ficamos magoados 
com Deus quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Jesus teve uma 
didática increvelmente bonita para tratar pessoalmente com Tomé. Vamos 
descançar mais nas mãos do todo poderoso...  
  
KléosKléosKléosKléos    

A 

xxxx Vamos assistir! 
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Qual deve ser a intensidade da VISÃO? 
“Se um homem não descobriu alguma coisa pela qual esteja disposto a morrer, 

não está preparado para viver.” 
Martin Luther King Jr. 

 
CREDO APOSTÓLICO Século VI (Série Confissão de Fé) 
 

 CPV aceita o credo apostólico, porque apesar de não ter sido escrito 
pelos apóstolos, é um breve sumário da fé cristã, em harmonia com a 
Bíblia.  

 
“Creio em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra. Creio em Jesus 
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu ao lugar dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; e está sentado à direita do Pai. Voltará 
para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica 
(=universal e invisível), na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição do corpo, e na vida eterna. 
Amém”.  
 
A igreja reformada é aquela que está 
sempre reformando. A adoção 
centralizada EM Núcleos (grupos 
pequenos) e não COM Núcleos é uma 
estratégia que serve ao princípio bíblico, 
de que todos os crentes são sacerdotes 
em Cristo e Agentes da Missão.   
 
A estratégia de uma igreja EM núcleos e 
não COM núcleos, é a de centralizar suas atividades, ações, evangelismo, 
discipulado e crescimento a partir dos Núcleos com ênfase relacional, enquanto 
que COM núcleos ela apenas tem mais uma atividade.  
 
Estou disposto a não aceitar subornos, nem vacilar na minha fé e abrir mão de 
tudo para não pecar, até morrer por Jesus?   

EdgardEdgardEdgardEdgard

A 

xxxx Visão 
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Você pode começar a se multiplicar espiritualmente hoje,  
e começar um processo dinâmico  
que alcance além de sua geração! 

 
 vontade de Deus é que busquemos a santificação (I Ts 4.3). E sempre 
vai haver perto de nós, no nosso núcleo, na igreja, alguém que é mais 
maduro na fé e que pode nos ajudar nesse crescimento. 

 
Isso se chama “Discipulado”. A CPV tem essa preocupação em seguir a ordem 
de Jesus: “vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei” (Mt 28.20). 
 
Para cumprir essa tarefa não precisamos ser 
doutores, nem ser professores. Se você já 
nasceu de novo (conversão), se crê e ama a 
Jesus, pode começar a discipular já! 
 
E se você tiver alguma dúvida com relação 
à Bíblia, a Deus e à igreja você pode 
procurar alguém para te discipular. 
 
Eu tive a alegria e o privilégio de ser 
discipulada na minha adolescência e hoje tenho o imenso privilégio de discipular 
outras. Posso dizer pra você que dentre as poucas coisas que me dão prazer nesse 
mundo, uma delas é essa: ajudar outros a conhecerem a Deus, através de estudos 
da Bíblia, convivência que leva à liberdade, poder ver o Espírito Santo 
esclarecendo a Palavra de Deus na mente e no coração das pessoas! Gente, isso 
não tem preço!!! 
 
Eu desafio a você a fazer parte desse processo pelo qual muitos da CPV já têm 
passado. 
 
Você não tem que inventar nada, nós já possuímos um material que vai ser o 
“guia” para os estudos em quatro etapas de mais ou menos 13 lições cada. 
Procure saber como funciona e experimente... 
 
O mais importante nós já temos: a promessa de Jesus que vem em seguida de sua 
ordem – “Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos!” 
 
Aleluia! 
 

GláuciaGláuciaGláuciaGláucia    

A 

xxxx Opinião 
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Ézer Dias do Amaral, paraense, é filho de Maria Helena, carioca, e Miguel, 
paraense. Nasceu em berço evangélico e viveu em Igarapé-Açu até os 20 anos. 
Tem 3 irmãos: Rowney, Milena e Lissânder (jornalista de Mãos Dadas, 
mestrando do CEM e membro da IPV), sendo este o responsável pela sua vinda 
para Viçosa: “eu havia trancado o curso de matemática no Pará quando, em 
janeiro 2004, o Sande (jeito carinhoso de chamar o irmão) me convidou para 
passar um tempo em Viçosa. Desde então , a Rebusca, UFV, IPV, as crianças e 
a CPV não me deixaram sair daqui”. 
 

pós três meses em Viçosa, participou de um acampamento da Rebusca. 
Três meses depois já estava trabalhando nesse projeto. No segundo 
semestre de 2006, conseguiu transferir-se para UFV – cursando 
pedagogia. Durante esse período freqüentou a IPV, onde foi batizado 

(“eu já era de Deus e pra 
Deus desde que nasci, mas 
resolvi solidificar o meu 
compromisso com Ele em 
maio de 2005, na IPV. Foi 
um momento ímpar na 
minha vida, reconhecendo o 
amor incondicional d’Ele 
para comigo e depositando 
n´Ele toda a minha fé e 
Esperança”). 
 
Em julho 2007, conheceu Sarah (enfermeira, filha de Edgard/Edna) através de 
um curso que fizeram juntos na Rebusca, chamado “Projeto Calçada”. 
Começaram a namorar em outubro do mesmo ano e no dia 12/10/2008 
comemoraram 1 ano juntos (“não poderíamos comemorar a nossa união e o 
nosso compromisso em melhor data, senão no dia das CRIANÇAS...”). Eles 
sonham com um ministério biocupacional. O “problema” é que Ézer quer ir para 
a África e Sarah, à Índia. 
 
Gosta de ler e a natureza lhe fascina. É “viciado” em esportes (principalmente 
vôlei e futebol) e apaixonado por crianças. É idealista: “Acredito na 
transformação da sociedade através do Reino de Deus aqui e agora, começando 
pelas crianças – que são esquecidas por este sistema econômico que visa 
somente o lucro e abandonadas por uma sociedade adultocêntrica”. 
 
Hoje, o Ézer continua trabalhando na Rebusca, está cursando o 5˚ período de 
pedagogia, continua acreditando na transformação da sociedade, continua 
namorando com a Sarah e está (quase) todos os sábados jogando futebol no 
quiosque com a garotada do “ECOBOL”. 

A 

xxxx Conheça seu irmão! 
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Encontrão dos Núcleos  
Acampamento 2009 

  
 difícil de colocar em palavras o que vivemos no acampamento de carnaval 
da CPV de 2008. Foi tudo de bom! Superou todas as nossas expectativas! 
Teve programas para todos os gostos: contato com a natureza, famílias 

unidas nas barracas, papo entre 
barraqueiros (nas barracas com sala 
de estar, é claro!), muita comida (e 
muito boa!), jogos, gincanas do 
café, almoço e jantar (a nossa 
equipe era a amarela, mas fique 
claro, não amarelou!), música suave 
para nos despertar (“não tenho nada 
para fazer, a não ser te 
incomodar...”; “É o 
amooooorrrrr.....”, dentre outras!), 
hidroginástica (para queimar a 

comilança), banhos de chuveirão, 
futebol, “esquibunda” para a 
galerinha, muita música (Beatriz e 
Almir que o digam...), cinema, 
jantares especiais com direito a 
apresentações de nossos talentosos 
irmãos (“Boca Abrida”, “Tá-Lento”, 
etc...), teatro, dança, enfim, muitas 
gargalhadas! A programação infantil 
também foi 10! As crianças 
aproveitaram muito (e nem queriam 
voltar para casa). 
 

Porém, mais do que apenas diversão, o acampamento 
da CPV foi uma oportunidade de estreitar laços de 
amizade e conhecer novas pessoas. Vivemos 
momentos inesquecíveis de louvor, adoração, 
reflexão e comunhão. Ou seja, é IMPERDÍVEL!!!   
    

Ana Paula MantovaniAna Paula MantovaniAna Paula MantovaniAna Paula Mantovani

É 

xxxx Núcleos 
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stamos chegando a um dos mais belos períodos na Escócia, o Natal. Este é 
um tempo em que toda a cidade é enfeitada com luzes, as lojas com lindas 
vitrines e as casas com belas árvores de natal e enfeites. As pessoas andam 

pelas ruas em um consumismo desenfreado em buscas de presentes, comidas e 
bebidas para a noite de Natal entre amigos e famílias. No meio de tanta alegria 
não podemos deixar de perceber com grande tristeza que o principal personagem 
da festa de natal foi esquecido.  
Ore: 

� Para que Deus fortaleça as 
poucas igrejas e cristãos 
atuantes na Escócia para que 
Ele os use para levantar uma 
geração de novos crentes cheios 
do Espírito. 

� Marcy e eu estamos envolvidos 
com jovens entre 12 e 14 anos, 
em diversas atividades no 
Centro Comunitário do bairro 
onde moramos. 

� A Marcy tem se sentido melhor e isso é motivo de alegria para nós. Os 
medicamentos, no entanto, tem causado efeitos colaterais, causando 
sofrimento. 

� Pelo meu próximo exame de direção. Eu não fui aprovado nos dois 
últimos (vícios adquiridos quando dirigia no Brasil), sem contar, é claro, 
o custo de cada exame que está em torno de R$ 220,00. 

� Pelo trabalho de evangelismo de rua que fazemos uma vez no mes ao 
lado do supermercado mais freqüentado do bairro.  

Agradeça: 
� Louvamos a Deus pela  resposta imediata  aos nossos apelos por ofertas 

para compra de um carro e o pagamento de todas as taxas obrigatórias 
para legalização. Deus é fiel e o nosso carro já está na garagem de casa. 

� Pelos nossos filhos que estão se saindo muito bem nos estudos e 
demonstrando muitos esforços para atingir as metas. 

� Pelo grupo de estudos que lideramos aos sábados que tem sido muito 
edificante para todos os participantes. 

� Pelas ofertas missionárias que temos recebido mensalmente as quais 
complementam o nosso sustento mensal, permitindo assim a nossa 
permanencia aqui.  

Em todas as coisas seja sempre o nome do Senhor louvado e engrandecido pelo 
grande cuidado e misericórdia que Ele tem exercido em nossas vidas.  
Com carinho e muitas saudades,    
Emeric & MarcyEmeric & MarcyEmeric & MarcyEmeric & Marcy    

E 
xxxx Notícias do campo 
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Mensagem de 04/01: Tempo de oração (Tg 5.13-17) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 11/01: O primeiro passo (Ne 1.1-11) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 

xxxx Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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Mensagem de 18/01: A oração que Deus ouve (Lc 18.10-14) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 25/01: Um meio de diálogo com Deus (Mt 6.9-14) 
Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

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

Apoio: 

  

 


