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VViiddaa  nnaa  vviiddaa,,  

IInntteeggrraaççããoo  ee  

MMuullttiipplliiccaaççããoo

““SSeeddee  mmeeuuss  iimmiittaaddoorreess,,    

ccoommoo  ttaammbbéémm  eeuu  ssoouu  ddee  CCrriissttoo””    

  

((II  CCoo  1111..11))  



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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Vida na Vida, Integração e Multiplicação 
“Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo” (I Co 11.1) 

 
 
Este versículo orienta para o discipulado um-a-um e para força do grupo pequeno 
produzindo uma multiplicação efetiva em todos os níveis. 
 

ida na vida ou Cristo em nós, antes de tudo deve ser absorvida e depois 
reproduzida naturalmente na vida do outro, pois quem imita a Cristo, deve ser 
imitado. E o exemplo mais claro disso nos é apresentado na trindade: uma 

integralidade cúmplice e multiplicadora “eu estou no Pai e o Pai está em mim” (Jo 
14.11), fundindo caminhos, objetivos, céu e terra. 
 
Neste contexto, o discipulado com o outro vai além de meras informações bíblicas ou 
religiosas, significa ligá-lo à vida (Cristo) ainda que isso me custe à própria vida (I Jo 
3.16). Esta atividade vai além 
de um encontro “um-a-um” de 
duas horas, durante a semana, 
alcança o envolvimento de pai 
e filho, um relacionamento 
profundo e contínuo... 
Trazendo mais virtude e visão, 
a ponto de transformar o 
Davizinho num gigante.   
 
“Sede meus imitadores”. O plural nesta frase indica que vida na vida, passa por 
integração e tem como conseqüência a multiplicação, que implica em três atitudes: 
 

1. A intercessão junto a Deus por oikos. 
2. Discipulado para crescimento até posição de líder servo em Cristo. 
3. Disponibilidade contínua do discípulador, em suprir as carências do discípulo. 

 
Pois, entendemos que estas medidas e renovada dedicação aos novos convertidos irá 
diminuir o crescente número de cristãos nominais que enchem os bancos das igrejas, 
para assistir aos cultos. E vida na vida, integração e multiplicação, é o tema do nosso 
encontro dos núcleos (acampamento CPV) nos dias 21 - 24 de fevereiro. Contamos com 
presença de toda igreja.  
 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

V 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Vida na vida, integração e multiplicação. 

Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
01 Você merece mais! (Ex. 4.1-5) Pr Helinho Gilmar Edna e Edgard 
08 Você verá... (Lc 2.25-35) Pr Helinho Cláudio Ana Lídia  
15 O Gigante Davi (I Sm 17.31-50) Pr Helinho Chiquinho Tatiana e Ricardo 
22 Encontrão CPV (Vida na vida: 

Integração e Multiplicação) 
Pr Helinho Almir Acampamento 

 
Biblioteca 

Coordenação:  Lígia  
Plantão do mês: Lígia e Eliana Ribeiro 

 
Os empréstimos e devoluções só devem acontecer com as pessoas responsáveis pelo controle do 

patrimônio da CPV. Leia, conheça e coopere com o regulamento da nossa biblioteca.    

Músicos e cantores 

Dia Cantores Músicos Som 
    
01 Ana Lídia/Hadassa Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
08 Marcella/Gláucia Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
15 Ana Paula/Ana Lídia Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
22 (Acampamento) 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 e 03A Qui 19h00 Daison/Maria e 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 
  

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.   

  
MARÇO 

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     

  

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 Solange Bigonha 22 Luiz Cláudio Alves 
1 Rolf Puchmann 23 Dilcimar Mello 
3 Roberto Campos 23 Priscila Ladeira 
8 Camila Dergan 24 Sebastião Gonçalves 
9 Ézer 24 Túlio de Mello 
10 Davi Filgueiras 25 Lidiane de Freitas 
12 Ana Lídia Galvão 25 Júlia Albuquerque 
14 Bruno Campos 28 Álvaro Neves 
21 Casamento Cácio/Elisângela   
 
Quanto custa a CPV?  

Aluguel do salão R$ 700,00.  
Água, Luz, Telefone, Limpeza e Taxas R$ 400,00.   
Quiosque Luz e Água R$ 60,00.  
Materiais Ministério Infantil R$ 250,00.  
Núcleos, cópias, boletins e confraternizações R$ 225,00.  
Apoio Missionário R$ 750,00.  
Secretaria e administração R$ 415,00.  
Sustento Pastoral, INSS, FGTS e Saúde R$ 3.760,00.  
SC, Presbitério e evangelismo R$ 500,00.  
Total mensal R$ 7.060,00.  

 

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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II ACAMPAMENTO DE CARNAVAL DA CPV  
21 a 24 de fevereiro de 2009. 
Inscreva-se agora: R$ 5,00.  
Veja quanto e como você pode pagar e programe a quitação com a Hadassa 
ou Marcella, que são as responsáveis pelas inscrições e tesouraria do 
Acampamento.  
A custo será de R$ 120,00 por pessoa.  

 
TAMBÉM NO CARNAVAL – EMEP NO CEM  

No CEM vai acontecer no Carnaval um evento super importante para jovens. 
No EMEP – Encontro Missionário Estudantil e Profissional, será debatido a 
Missão Integral para o profissional fazedor de tendas.  

 
INICIATIVAS 10 

1. Segunda-Feira todo faturamento do salão com cabelos, unhas, 
sobrancelhas será para comprar um tubulão.  
Falar com Gilmar, Yara ou Eni.  
2. Biblioteca aberta ao público com sala de pesquisas; Computadores para 
inclusão digital; Programa de esportes e lazer; Cursos de pinturas e outros; 
Convênios e parcerias para atendimento de necessidades específicas.  
São sonhos de vários irmãos da CPV.   
3. Você é livre para tomar qualquer iniciativa e participar da CPV. Não seja 
apenas assistente ou ouvinte.  
Entre e faça mais que o mínimo para servir ao Reino.  

 
AGORA TAMBÉM EM BRASÍLIA E NOS EUA.  

Em breve vamos enviar a família “Galvin e Dilcimar” que está saindo 
definitivamente de mudança para Brasília. Eles desejam manter a ligação 
com a CPV e receber o apoio para influenciar uma igreja em grupos 
pequenos em Brasília.  
 
Da mesma forma, durante um ano, a família “Hilário e Ana Paula” irá 
passar um ano de estudos em pós-doctor nos EUA a serviço da UFV. Eles 
também desejam as orações e o apoio da CPV para que a participação e a 
vida deles exerçam influência positiva numa igreja em grupos pequenos, 
como fazedores de tendas.  
 
 
 

xxxx Notícias gerais 
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TELEFONES E DATAS DE ANIVERSÁRIOS  
Atualize seus telefones e datas de aniversários de nascimento e casamento 
direto com a Gláucia. É só ligar 3885-1980.  

 
CASAIS, NOIVOS E NAMORADOS  

RELACIONAMENTO CONJUGAL E FAMILIAR:  
Serão 12 horas de curso e conversas no mês de Abril. Fique atento e 
participe. De sexta a noite a domingo de manhã. Dias 24 a 26 de abril. 
Agende esta data.   

 
VOLLEY e FUTEBOL NO CAMPINHO 

Todos os sábados à tarde no quiosque, tem futebol, volley e brincadeiras. 
Falar com o Ézer.  3891-8280.  

 
PRA QUE CONSTRUIR? PRECISA MESMO DE UMA CONSTRUÇÃO? 
QUANDO VAI COMEÇAR?  

TEMPLO ou igreja não fazem parte 
da nossa estratégia de fazer 
discípulos de Jesus, não aumenta a 
nossa Unidade e nem ajuda a sermos 
melhores servos.  
 
O que de fato precisamos é de 
construir um espaço comunitário que 
atenda aos aspectos sociais 
relevantes da nossa comunidade. Que 
sirva de ponto de apoio para o 
desenvolvimento comunitário na 
região. Que sirva para celebrações semanais dos núcleos e outras celebrações 
especiais e específicas da nossa comunidade.  
 
Não temos na região espaço adequado para alugar e o nosso grande desafio é 
o de utilizarmos bem o terreno de mais de 10.000 m2 que Deus nos deu.  
 
A construção começa com a campanha dos 40 tubulões. Cada tubulão vai 
custar R$ 650,00. Você pode contribuir durante o ano de 2009 comprando 
um tubulão ou parte dele, ou juntando um grupo que pague 1 tubulão. 
Planeje comprar o seu tubulão durante 2009 e fale com o Daison ou 
Edgard.   
 
Comprando 1 tubulão você fará fisicamente parte do fundamento ou da base 
da construção do Centro de Convivência da CPV.  
 
É como se você fosse uma Pedra Fundamental da construção.  
Veja as instruções de como comprar um tubulão e associe.  
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Ore sem cessar...  
 
• Pelo II acampamento de carnaval no sítio vista alegre, indo para Sta Cruz 
do Escalvado, dias 21 a 24 de fevereiro;  

 
• Pelos planos e envolvimentos de toda a CPV em núcleos para edificação, 
evangelismo e discipulado, uma vez que o nosso objetivo é viver 
intencionalmente de forma relacional, comprometidos em ser, para 
transformar cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus;  

 
• Pela saúde da Deleíse, do Pai da Flávia e Sr. Algemiro;  
 
• Pelos negócios e geração de empregos: Van escolar do 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 do Forno Carlos; Microlins P.Nova Kalebe; 
Vidros Colpany Ubá e Viçosa Almir; Expert-BuyNet Juvenal; Tecnológica 
Eni e Infox Wiliam, Aracaju.  

 
• Pelos servos facilitadores de crianças até 12 anos na ED e demais líderes 
e auxiliares de núcleos da igreja.  

 
• 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).  

 
• Por um casal que lidere jovens e adolescentes e novos servos voluntários 
líderes de núcleos, diáconos, diaconisas e facilitadores, organizadores, 
administradores, presbíteros, comunicadores e outros ministérios da igreja de 
Jesus na CPV.  

 

xxxx Orai uns pelos outros... 
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•  
 

LANÇAMENTO DE LIVRO  

"Fenomenologia da Religião" 

 
Este é o primeiro 

livro evangélico de 
fenomenologia em 
língua portuguesa, 

apresentando a 
fenomenologia 
como área da 
antropologia 

aplicada ao estudo 
da religião. Visa a 
compreensão dos 
reais significados 

religiosos, para uma 
eficaz comunicação 

do evangelho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cácio, Elisângela e Maria Elisa, são parcialmente 
sustentados pela CPV no Amazonas.   Foi a 1ª família 
pastoral da CPV em 2002-03  

xxxx Vamos ler! 
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Tripé do caminho CPV 
 

A CPV enfatiza três princípios bíblicos que 
funcionam como um tripé na ComUnidade. 

1. Edificação – I Ts 5.11 

omente o próprio Deus pode edificar a 
Sua igreja, entretanto, aprouve a Ele nos 
usar neste processo de edificação. Não é 

apenas o pastor/líder que é usado para edificar, 
mas todas as pessoas que conhecem a Jesus “no 
Espírito” podem edificar. Outros edificam 
servindo em silêncio à medida que expõem as 
suas convicções e exercitam seus dons, talentos 
e ministérios.  

2. Evangelismo – At 5.42 

A igreja não é uma comunidade de vidas exemplares, infalíveis e sem pecado. É 
sim, uma comunidade sem fronteiras, livre e vocacionada para ser bênção a 
todas as pessoas, seja do outro lado da rua ou outro lado do mundo. Assim, a 
igreja não pode existir sem evangelismo, pois ela não é um fim em si mesma. 
Cada membro deve orar pelo seu Oikós falando de Jesus ao seu amigo de 
relacionamento mais próximo (Oikós). 

3. Discipulado – Mt 28.19 

O melhor discipulado é o que é feito de pessoa a pessoa e em grupo bem 
pequeno. É a demonstração de um estilo de vida, onde se busca conhecer e 
parecer mais com Jesus. É deixar bem claro na prática do “dia-a-dia” o seu 
caráter ao outro. É procurar sempre caminhar junto: da imaturidade para a 
maturidade, e da maturidade para o serviço.  

EdgardEdgardEdgardEdgard

S 

xxxx Visão 
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O preço de uma vida bem-sucedida  
Disse Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. (Gn 41.41) 

 
uando analisamos a trajetória de José, muitas vezes nos esquecemos de 
dar a devida atenção aos longos anos de espera, e às mais diferentes 
situações que ele enfrentou para alcançar a vitória em sua caminhada. Ele 

foi maltratado por seus irmãos, arrancado de sua família, vendido como escravo, 
transportado para um país estrangeiro e transformado num servo doméstico.  
 
Qual seria a sua reação se você tivesse que passar por todas essas situações? 
Você se tornaria uma pessoa amargurada, revoltada com aqueles que tivessem 
responsabilidade direta pelos fatos e irada com Deus por deixar tudo isso 
acontecer com você? A reação de José aos fatos difíceis de sua vida foi digna de 
alguém que deposita toda a confiança no Deus que está no controle absoluto da 
situação. Temos de aprender que Deus tem uma forma especial de tratar cada 
um de seus filhos para conduzi-los à vitória. Por mais doloroso que pareça o 
tratamento, Deus sabe exatamente o que está fazendo, por isso não precisamos 
nos preocupar.  
 
Outro ponto importante é nunca se esquecer de que Deus é o dono do tempo e 
faz uso dele para o nosso próprio benefício. Na história de José, ele teve de 
esperar longos anos, chegando até mesmo a ser esquecido pelos homens; no 
entanto, sempre esteve na lembrança de Deus.  
 
Não se apresse em alcançar o sucesso oferecido pelo mundo, esquecendo-se dos 
verdadeiros valores, passando por cima dos outros e querendo dar o seu jeitinho. 
Pague o preço, espere com paciência e deposite toda a sua confiança no único 
Deus capaz de levá-lo a alcançar uma vida verdadeiramente bem-sucedida.  
 
Para refletir: Poucas verdades podem mudar nossa vida como o conhecimento 
de que Deus está no controle. Deus nos abençoe. 
 

Jeverton MagrãJeverton MagrãJeverton MagrãJeverton Magrão Ledoo Ledoo Ledoo Ledo  
autor de “Minha Escolha Profissional – o que Deus tem a ver com isso?” (Editora Vida). 

jeverton.ledo@gmail.com  

extraído do site 

http://www.ultimato.com.br/?pg=show_artigos&secMestre=2306&sec=2314&num_edicao=315 

Q

xxxx Opinião 
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eu nome é Julia Delfino de Albuquerque, tenho 29 anos, sou natural 
de Leopoldina-MG , mas resido em Viçosa desde criança. Meu pai 
Willian 

Albuquerque, já 
falecido, era 
professor 
universitário do 
curso de Educação 
Física e minha mãe 
Deleise Delfino de 
Albuquerque é 
também professora.  
 
Em 2005 conclui o 
curso de Direito, na 
Faculdade Viana 
Junior em Juiz de 
Fora-MG. Neste 
mesmo ano fui 
aprovada no 
concurso do 
Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, 
tendo tomado posse somente de junho de 2006. Desde então retornei a Viçosa, 
cidade em que passei toda a adolescência e juventude.  
 
Nos momentos de lazer gosto muito de ler livros e assistir filmes.  
 
Conheci a CPV através da família do meu noivo “Juninho”, onde todos são 
membros da Igreja Presbiteriana. Em março de 2007 fui convidada por minha 
mãe a freqüentar o núcleo 3, e desde então venho me dedicado a conhecer e 
entender um pouco mais da grandeza de Cristo.  
 
Embora esteja só agora conhecendo a palavra de Deus como de fato Ele deseja, 
nunca tive dúvidas de que Ele estava ao meu lado durante toda a caminhada, 
nunca me deixando sozinha ou desamparada. Graças aos amigos do núcleo 
tenho aprendido a reconhecer e agradecer as maravilhas de uma vida vivida 
junto a Cristo.  

M 
xxxx Conheça seu irmão! 
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Núcleo 6 em 2008 
  

sse foi um ano muito interessante para o núcleo 6. Nos reunimos todas as 
segundas-feiras com uma frequência regular de gente de várias 
denominações cristãs: Kléos, Lúcia e Júlia César; Hilário, Ana Paula, 

Lucas e Rafinha Mantovani, Junin, Eliana e Nara Ribeiro, Ana Paula e Ana 
Luisa Fernandes, Paulinho e Sônia Ferreira, Tânia, Lucas e Gisele Fernands, 
Ana Maria (Aninha) e Vitor Castro, Raquel 
Evangelista e Andréia Ribon. O grupo se firmou 
durante o ano. Raramente alguém falta a um 
encontro.  
 
Ana Paula Mantovani é quem começa tudo com 
o quebra-gelo. Cantamos algumas músicas de 
adoração e então passamos a um período que 
tem sido cada vez mais importante: oração de 
interseção uns pelos outros. Colocamos uma 
grande folha de papel sobre uma mesa e cada um se dirige à ela para ali anotar 
seus pedidos ou agradecimentos. Depois, colocamos a folha no chão e todos 
oramos em circulo, orações curtas (para que todos orem).  
 
A edificação é comandada pelo Hilário e a grande maioria participa muito das 
discussões. Sempre saimos da reunião impactados com algum aspecto da 
discussão. As crianças também estão bastante envolvidas. Tivemos muitas 
dificuldades no início porque não sabiamos como lidar com elas. Aos poucos, 
tudo foi se ajeitando. 
 
No natal, tivemos uma bela ceia na cede social do Acamari, com a presença de 
todos, inclusive dos familiares. O papai Noel apareceu de surpresa e trouxe 

vários presentes.  
 
Nosso desafio para este ano de 2009 é grande: Hilário 
e Ana Paula, que são os auxiliares mais líderes que 
conhecemos, estão de partida para os States por um 
ano. Eles são demais e grande parte do que foi feito no 
núcleo veio da iniciativa e carisma deles. Sentiremos 
muito a falta desses dois. Queremos que em 2009 o 
grupo se fortaleça ainda mais, buscando um novo 
foco: sua multiplicação. Todos estão sendo fortemente 

entusiasmados a irem no nosso Acampamento, que certamente (e como no ano 
passado), será uma bênção. 
  
KléosKléosKléosKléos

E

xxxx Núcleos 
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á se passaram 4 anos da nossa vida para Chapadão do Sul e nesse mês a 
igreja ComUnidade Presbiteriana de Chapadão – CPC – completa 2 anos. 
Esse trabalho de começar do zero uma igreja foi algo diferente para nós, 

pois nisso não tínhamos experiência alguma e no inicio pensamos ate desistir. 
Sempre tivemos o compromisso de não “pescar em aquário”. Convidávamos 
apenas pessoas não comprometidas com outras igrejas, e tem sido assim ate 
hoje. No final de 2008 tivemos a alegria de receber uma família da IPB de Rio 
Preto que se mudou para Chapadão. Isso nos deu um novo animo, pois 
passamos muitos domingos sozinhos, Wagner, Nicole, Anne e eu Claudia. Esse 
tempo, apesar de difícil, foi edificante pois cultuamos em família, o que nos 
fortaleceu. 
 
Hoje contamos com 5 famílias, e os cultos mais parecem estudos bíblicos nos 
lares, pois nossa dinâmica aqui é de sentarmos em roda em nossa casa, onde 
realizamos a maioria os cultos. 
 
Testemunho: Raquel e a filha freqüentavam os cultos esporadicamente, 
enquanto Luiz, seu esposo apenas prometia uma visita a igreja. Bom, esse dia 
chegou e logo fizemos culto em sua casa. Depois disso eles tem sido os mais 
assíduos os cultos. Detalhe – no ultimo domingo eles não vieram a culto, mas 
depois do horário de termino do culto, eles chegaram pra conversar e saber 
ONDE SERIA O CULTO DE QUARTA FEIRA!!!! Deus é tremendo 
mesmo..... 
 
Queridos, vocês são smepre citados por nós como uma igreja exemplo, e que a 
comunhão com Deus e com os irmãos é o foco. Sempre comento que 1 ano e 
meio de Viçosa foi o suficiente para termos vocês como amigos mais chegados 
que irmãos. Temos muita saudades e sabemos que tudo que aconteceu conosco 
nesse período de Viçosa foi um presente de Deus para nós. A estrutura de vida 
da igreja cpvence nos deixa sempre em conexão: com cartinhas, presentinhos 
em datas especiais, que nos fazem sempre sentir parte dessa ComUnidade. 
 
Contamos com vocês para orarem pela igreja que nasce e cresce aqui, pela saúde 
do Wagner, Nicole, Anne e minha, pelo sustento financeiro da igreja, pela 
cidade e pelas portas que vão se abrir para pregar o evangelho. 
Um grande abraço 
 

Claudia, Wagner, Claudia, Wagner, Claudia, Wagner, Claudia, Wagner, Nicole e Anne Nicole e Anne Nicole e Anne Nicole e Anne     

J 
xxxx Notícias do campo 
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Mensagem de 01/02: Você merece mais! (Ex. 4.1-5) 

Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 08/02: Você verá... (Lc 2.25-35) 

Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

xxxx Note e anote (acostume a anotar o sermão para discutir no seu núcleo) 
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Mensagem de 15/02: O Gigante Davi (I Sm 17.31-50) 

Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
 
Mensagem de 22/02: Encontrão CPV (Vida na vida: Integração e Multiplicação) 

Texto(s):  __________________________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 
    __________________________________________________________ 

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

Apoio: 

 


