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Contato Mensal 

1 ano! 
O que você pensa dele? 

Primeiros  
tubulões do  

Centro de 
Convivência  

da CPV  
concretados  

em  
19 de fevereiro. 

Aleluia! 

Acampamento CPV 
Vida na vida 
Testemunho 

Frases que marcaram 

  



Servos da liderança 
 

Casal Coordenador Geral de Núcleos  
Pr Hélio Miguel de Siqueira/Gláucia Siqueira          

  helinho_43@hotmail.com 
  glauciatcs@hotmail.com 

 
Presbíteros, Supervisores de Núcleos, Conselheiro de Adm e Finanças, Presb. em disponibilidade, 
Diáconos, Tesoureiro e Consultores do Conselho:  
 

Edgard Alves, Pb           edgardfalves@gmail.com 
Osmar Ribeiro, Pb          osmarter@yahoo.com.br 
Daison Olzany, Pb em disponibilidade      daison@ufv.br  
Kléos Júnior, Supervisor         kleos@ufv.br  
Almir Colpani, Dc          beatrizcolpani@bol.com.br  
Cláudio Henrique, Dc          silvac@ufv.br  
Francisco Lopes, Dc          gabrielfreitas96@uol.com.br  
Gilmar Melquiades, Dc         gilmarmelquiades@bol.com.br  
Osmar Júnior, Tesoureiro         junioror_@msn.com  
Affonso/Débora Zuin (Escócia)       zuin66@gmail.com  
Cácio/Elisângela Silva (São Gabriel da Cachoeira, AM)  caciosilva@caciosilva.com.br  
Emeric/Marcy Vasvary (Escócia)       emericvasvary@yahoo.com  
Stanley/Cynthia Oliveira (Tailândia, PA)     jstanley_oliveira@yahoo.com.br  
José Henrique/Dilcimar  (Brasília, DF)       josehenrique.mello@cesan.com.br 
Wagner/Cláudia Albiol (Chapadão do Sul, MS)    wmetanoia@yahoo.com.br 
Wiliam/Jussara Alves (Aracaju, SE)      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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No monte e depois do monte com Jesus 
 

rês amigos de Jesus o viram transfigurar-se num monte. Ele os escolheu 
propositalmente, para compartilhar com eles essa experiência, uma das 
muitas ocasiões especiais que ele arranjou para estar com Pedro, Tiago e 

João. Enquanto os outros nove, ao pé do monte, aguardavam que seus 
companheiros retornassem aqueles três amigos de Jesus, estavam tendo a 
oportunidade de apreenderem o valor do quarto de escuta.  
 
Jesus, o maior de todos os lideres-servos, fez dessa forma para preparar alguns 
que pudessem refletir e criativamente agir em prol da igreja e do reino 
imediatamente e futuramente. O texto nos oferece elementos suficientes para 
elaborarmos um processo de ações para alcançarmos tal resultado na nossa 
comunidade. Ele inicia selecionando a dedo aqueles que potencialmente 
possuíam qualidades e comprometimento para assumirem responsabilidades de 
auxiliares e facilitadores para difusão do reino.  
 
Os escolhidos foram levados a um retiro, lugar preparado para terem 
experiências profundas e edificantes. Acompanhados do próprio Jesus, 
investiram um tempo de qualidade em oração estreitando e indicando o caminho 
para obter intimidade com Deus, tornando aquele lugar muito especial. 
 
Na seqüência compartilhou com eles uma experiência não muito comum, para 
corrigir uma falha na teologia (Conceito de fé) deles, trazendo Moisés o 
representante da lei, e Elias o representante dos profetas, demonstrando que 
Jesus possui maior intensidade de brilho do que estes personagens incríveis, pois 
se trata do filho de Deus, o messias prometido. Este 
evento foi de tal intensidade, que ganhou proporções 
nas suas vidas que jamais esqueceriam. Sentiram-se 
recompensados e reconhecidos por participarem de 
um momento tão especial com o messias a quem 
deviam total obediência a partir de então.  
 
Por fim confiou a eles um segredo, demonstrando a 
intimidade adquirida e a certeza de que as historias 
de suas vidas jamais seriam as mesmas, pois tal 
reflexão no monte os faria responsáveis por repartir esta experiência com o 
mundo para a glória de Deus Pai. Toda reflexão deve ser pro ativa, motivo que 
os fizeram descer do monte e socorrer o povo em suas necessidades. 
 
No acampamento da CPV, juntamente com um grupo escolhido, investimos 
tempo em preparo e agora não podemos nos acomodar, mas refletir em tudo, para 
demonstrar o nosso amor a Deus, à igreja e à comunidade de forma prática e 
criativa.  

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

T 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Reflexão proativa 

Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
01 Coração e olhos abertos (Lc. 9.34-43) Pr Helinho Gilmar Gláucia/Helinho 
08 Um conflito pelo poder (Mc .33-37) Pr Helinho Cláudio Lígia/Jorge 
15 Rótulo ou Motivação (Mc 9.38.41) Pr Helinho Chiquinho Daison/Maria 
22 Evitando problemas (Mt 17.24-27) Pr Helinho Almir Sheilla/Álvaro 
29 Seja participante da causa real  

(1 Cr 29.1-22 estudo) 
Pr Helinho Gilmar Yara Bernall 

 
Biblioteca (Livros, CDs e DVDs) 
Coordenação Geral e Plantão: Lígia Dergam 
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 
    
01 Ana Lídia/Gláucia Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Victor 
08 Hadassa/Ana Paula Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
15 Gláucia/Marcella Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Victor 
22 Ana Lídia/Ana Paula Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Kalebe 
29 Gláucia/Hadassa Gláucia, Junin, Kléos, Ricardo Victor 
 
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  
05 Seg 19h30 (Dilcimar) Sérgio/Marília  
06 Seg 19h30 Kléos/Lúcia e (Hilário/Ana Paula) 
07 (Preás) Sex 19h30 Priscila  
09 (Jovens) Sab 19h30 Marcella e Hadassa 
10 (Jovens) Qui 20h00 Ézer/Sarah 
 

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 

  
 01  Café da manhã com líderes e facilitadores.  
 22  Caminhada Ecológica.  
 27  Luar em vigília de Oração. 

29 30 31      
 

ABRIL 
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   

 

 5  Café da manha com líderes e facilitadores.   
 24-25 Seminário para Casais. 

xxxx Calendário 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Com emore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
3 Marina de Assis 20 Lúcia Viana Lenz César  
3 Thaís Baêta 21 Anne Garcia 
5 Nicole Garcia 21 Kalebe Alves 
9 Vinícius Dantas 22 Casamento Wiliam/Jussara 
10 Lucas Mantovani 23 Amanda Ladeira 
13 Fernando Baêta 23 William Filgueiras 
14 Casamento Almir/Beatriz 28 Almir Júnior 
14 Luis Márcio 29 Deleise Albuquerque 
16 Eliana Ribeiro 30 Alberto Vieira 
 
Números do 1º Trimestre da CPV (Totais de Nov, Dez e Jan/09) 
 
Receita R$ 45.059,66  Despesas R$ 45.059,66 
     
Dízimos e ofertas 32.859,74  Pessoal 16.725,70 
Ofertas p/ construção 9.934,00  Evang. E missões 4.085,56 
Aplic. E out. Receitas 2.265,92  Causas diversas 6.561,36 
   Patrimônio 1.057,80 
   Administração 800,01 
   Fundo de construção 15.829,25 

 
Tesoureira: Dilcimar Mello. 

Exame de Contas: Angélica, Ana Paula Fernandes e Hadassa. 
Novo Tesoureiro a partir de Fevereiro: Osmar Júnior. 

 
Para reflexão: 

xxxx Datas e números 
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BANDA DO BANDO 
 

Se você toca algum instumento 
ou está aprendendo e gostaria de 
fazer parte do “Bando da CPV” 
converse com o Kléos ou 
Gláucia. Não se exclua e nem se 
esconda!!! 

 
INICIATIVAS 10 
 

1. Segunda-Feira todo 
faturamento do salão com 
cabelos, unhas, 
sobrancelhas será para 
comprar um tubulão.  

2. Falar com Gilmar, Yara ou Eni.  
3. A Lúcia (do Chiquinho) está oferecendo pacotes de massagens com 

ótimo preço. Ela faz massagem terapêutica, relaxante, estética e 
drenagem linfática. A renda das massagens é para o tubulão. 

4. 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.  

5. São sonhos de vários irmãos da CPV.   
6. 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.  
 
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.  
 

 
VOLLEY e FUTEBOL NO CAMPINHO 
 

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

 
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.   

    

xxxx Notícias gerais 
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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.  
 

  
Aspectos da concretagem dos primeiros tubulões 
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Ore sem cessar... (toda terça-feira 18h30 no salão):     

� Pela Construção do Centro de Convivência da CPV: Para não faltar recursos, 
não existir falhas nos projetos e outros aspectos legais e jurídicos, ter boa 
administração e compras de materiais, não ter acidentes e nem problemas de 
urgência e emergência. Pelas comissões envolvidas: Técnica e Consultora: 
Kléos, Cláudio, Baeta, Daison, Edgard, Helinho; Executora da obra: Paulo 
Affonso, Junin e Kléos.   

� Pelo novo tesoureiro geral da CPV: Osmar Ribeiro Júnior.   
� Pelo envolvimento dos núcleos com a comunidade e amigos, indo e fazendo 

discípulos e também adotando famílias com necessidades na nossa região;   
� Pela vivência relacional prática de cada membro, visando curas terapêuticas 

dentro de cada núcleo, uso constante da cadeira da bênção, com envolvimentos 
maduros para edificação, evangelismo e discipulado, sob o comprometimento de 
ser, para transformar cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus;   

� Pela saúde da Karine (Márcia e Antônio), Deleíse, e Sr. Algemiro;   
� Pelos negócios e geração de empregos na Comunidade: Van escolar do 

Chiquinho; Salões: Gilmar, Yara Bernall e Lúcia Freitas; Consultórios: Lígia e 
Eliana Ribeiro (fonoaudiologia), Ana Paula Mantovani e Sheilla (Odontologia); 
Supermercado Viçosense (Ricardo/Tatiana); Rede de vendas (Osmar Ribeiro); 
Serviços e festas (Ricardo/Eva); Cerimonial (Tatiana); MC Planejados (Márcia), 
na Av. Sta Rita; Microlins P.Nova (Kalebe); Vidros Colpany Ubá 
(Almir/Beatriz); Fábrica Móveis Santa Rita (Sérgio); Expert-BuyNet (Juvenal); 
Tecnológica (Eni) e Infox (Wiliam), Aracaju.   

� Pelos servos líderes, facilitadores de crianças, de ministérios e demais 
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, 4 e 10); Supervisão IV: 
Kléos/Lúcia (núcleos 6 e 9).   

� • Pelos servos apoiados fora de Viçosa: Affonso/Débora (Estudantes de 
doutorado na Escócia); Cácio/Elisângela (Projeto Amanajé – Amazonas); 
Emeric/Marcy (Escócia); Stanley/Cynthia (Profissionais em Tailândia no Pará); 
Wagner/Cláudia (Profissionais em Chapadão do Sul-MS); Wiliam/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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1º e 2º Pactos de Deus  
 

 1º Pacto feito com o homem foi um pacto de obras, no qual a vida 
prometida a Adão e, nele, à sua posteridade, estaria sob a condição de 
perfeita e pessoal obediência e na intimidade relacional com Deus.  

 
Havendo o homem tornado por sua queda 
incapaz de ter vida por meio deste 1º pacto, 
aprouve a Deus fazer o 2º Pacto, chamado de 
Pacto da Graça (Gn 3.15). Por meio do 2º Pacto 
Ele gratuitamente oferece aos pecadores vida e 
salvação por meio de Jesus, requerendo apenas 
fé em Jesus e prometendo dar o Espírito Santo 
a todos que nascerem para a vida a fim de 
habilitá-los a crer.  
 
Este 2º Pacto estava sob a lei (Antigo 
Testamento – Antes de Jesus), foi administrado 
por meio de promessas, profecias, sacrifícios, 
circuncisão, cordeiro pascal e outras 
ordenanças entregues ao povo judeu, tudo 
indicando a Jesus (Messias) que havia de vir, o 
qual de forma suficiente e eficaz, através da 
operação do Espírito Santo, instruiu os eleitos na fé do Messias prometido, para 
remissão dos pecados e salvação eterna.  
 
Agora, no tempo da graça, sob o Evangelho, quando Cristo já veio, morreu e 
ressuscitou, as ordenanças nas quais este Pacto é ministrado são a pregação da 
Palavra (discipulado) e administração do Batismo e da Ceia do Senhor, tanto a 
judeu como ao mundo todo.  
 
Pelo perfeito sacrifício de si mesmo e plena obediência de Jesus, satisfez 
plenamente a justiça de Deus, trazendo a reconciliação e o retorno ao propósito 
do 1º Pacto.  
 
A CPV luta pelo discipulado pessoal que é a pregação com Vida na Vida. É o 
testemunho e vivência relacional para edificação e serviço em amor ao próximo, 
valendo-se do pastoreio em Núcleos.  
 

EdgarEdgarEdgarEdgardddd 

O 

xxxx Visão 
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Primeira edição mensal: 
março de 2008 

    

Como a ComUnidade vê Contato? 
 

ontato é o nome que se deu ao boletim da CPV, de periodicidade mensal 
desde março 2008 (número 282), com 16 páginas. Contato vem sendo 
publicado a 1 ano nesse formato. Desde então, não criamos nenhum 

mecanismo que meça o quão eficiente o boletim é no cumprimento de seus 
objetivos o boletim é.  
 
Contato visa informar e registrar tudo o que a contece na CPV, incluindo datas 
de aniversários, calendário, registros numéricos, palavras da liderança, 
biografias, resumos de nossa visão, opiniões, relatórios de missionários, 
sugestões de livros para leitura, etc. Espera-se com essas informações a 
edificação e construção de um senso comum para a igreja. 
 
Desde março 2008, houve poucas mudanças no 
boletim. No entanto, das poucas mudanças, a mais 
significante é sua impressão em colorido (a partir de 
dezembro 2008), viabilizado por cotas de propaganda 
(voluntária) daqueles que participam conosco. Tudo 
indica que continuaremos a ter Contato colorido em 
2009. 
 
Estamos estudando uma melhor organização e 
participação de outras pessoas nesse importante veículo 
de comunicação. Espera-se, assim, um trabalho mais 
democrático e de melhor qualidade.  
 
Circulamos juntamente com a última edição uma 
pesquisa para melhor entendermos como você vê 
Contato. Esperávamos uma participação bem maior 
(dos 100 questionários, apenas 15 retornaram). Segue algumas avaliações do que 
nos foi entregue: 
 
Dos questionários avaliados, 47% afirmam ler o boletim todo e sempre (13% 
leem todo, mas nem sempre), 20% lêem só algumas seções (mas todos os 
meses). Nos parece que boa parte da igreja mantém o interesse de ler Contato, 
mesmo que de forma irregular. 13% afirmam não ler, apenas dar uma folheada. 
Podemos afirmar que Contato é lido pela Comunidade. 
 
Contato é organizado em seções. Das seções existentes, Conheça seu irmão é 
disparadamente o mais lido. Parece que o povo gosta de conhecer o perfil de 
gente nova (77%). 38% afirmam gostar de Notícias do Campo. Para uma 
comunidade relacional, nos parece interessante que as seções relacionadas às 
pessoas sejam tão lidas.  

C 

xxxx Opinião 
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De uma forma geral, 23% gostam de ler Calendário, Notícias gerais, Orai uns 
pelos outros e notícias dos Núcleos. Apenas 7% gostam da Palavra da Liderança 
(que tem o objetivo de introduzir o tema do mês), Vamos ler!, Visão, e Opinião. 
Nenhum dos questionários expressa satisfação com Datas e Números e Note e 
Anote... A grande maioria (77%) dos questionários afirmam guardar Contato, 
enquanto os demais afirmam ler, porém jogam fora ou passam para outra pessoa. 
Edições de Contato (bem como todos os boletins passados) são encadernadas e 
catalogadas na biblioteca da CPV. Assim, temos um acervo histórico da 
Comunidade. 
 

uase todos gostam da capa como ela é hoje. Porém duas pessoas sugeriram 
que o nome do boletim seja outro: InformeCPV e CPVNews, por exemplo. 
Contato foi “colado” de uma revista bimestral chamada InTouch e 

publicada numa igreja na Inglaterra. As seções são organizadas de forma a 
cumprirem um objetivo. Nesse sentido, Note e Anote é um “fracasso de 
bilheteria”. Vamos ler!, Visão e Opinião cumprem apenas para alguns o seu 
objetivo. Em contrapartida, Capa, expediente, Conheça seu irmão, Notícias do 
campo e Notícias gerias cumprem satisfatoriamente com seus objetivos.  
 
À pergunta “com que frequencia você ora por pedidos de oração”, a maioria ora 
por pelo menos um dos pedidos. Os outros (em igual proporção, dão uma olhada 
(pelo menos) ou oram regularmente por um dos pedidos). Em 2 dos 13 
questionários, as pessoas afirmam que oram sempre e regularmente pelos 
pedidos. Dois também afirmam nunca ter orado pelos pedidos apresentados. 
Estamos orando? 
 
De uma forma geral, as pessoas correm seus olhos na lista de aniversariantes 
para ver se encontram alguém conhecido pra não cometer uma gafe, né? Parece 
que, de uma forma geral, a lista é pelo menos vista. 
 
Vamos ler! foi idealizada para estimular os CPVences a tomarem livros 
emprestados na biblioca, mas esse é outro “fracasso de bilheteria”, pelo menos 
no que diz respeito ao seu objetivo relacionado à biblioteca. Quase ninguém 
tomou emprestado algum livro sugerido por Contato...  Vamos ler, gente. Quem 
não lê fica burro. 
 
Quase ninguém toma nota do sermão no espaço destinado no boletim. Parece que 
o espaço é pequeno demais ou simplesmente porque não gostam mesmo de 
anotar. Nos parece se tratar de um espaço inútil. 
 
Concluímos que, de uma forma geral, o pessoal anda satisfeito com Contato, mas 
algumas alterações poderão surgir para melhorar sua interface com a 
Comunidade.  
 
Obrigado por sua participação. 

KléosKléosKléosKléos    

Q 
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ascida em Viçosa, Flávia Rilene Teixeira Ignácio deixou a cidade e o 
aconchego da amada família (sua mãe Duia, seu pai José Carlos, sua irmã 
Ludmila e seu 

irmão Helton) quando 
passou no vestibular em 
Petrópolis. 
 
Nessa época, a Júlia, até 
então amiga de sua 
irmã, passara também 
no vestibular para 
Direito na cidade 
Imperial onde foi 
acolhida pela Flávia até 
se acomodar em 
definitivo. Resultado? 
Iniciaram uma amizade 
que se fortificou com o 
tempo e perdura até 
hoje, com votos de eternidade. Tornaram-se até “irmãs” para muitas pessoas. 
 
Em junho/2008, Flávia aceitou o convite da Júlia e participou da reunião do 
Núcleo 3, tendo sido recebida carinhosamente por todos os participantes. No 
domingo seguinte, Flávia já estava no culto da CPV, oportunidade em que se 
sentiu muito feliz.  Desde então não parou mais. Iniciou com entusiasmo o 
discipulado, ministrado pela Ana Lídia, com Júlia e Deleíse, ocasião em que tem 
tido a oportunidade de conhecer e refletir sobre os ensinamentos de Jesus; vai 
aos cultos, na maioria das vezes, na companhia do admirável casal Daison e Tia 
Maria e participa do mais novo núcleo da CPV, oriundo da multiplicação, 
coordenado pela entusiasmada e dinâmica Sara Alves.  
 
Atualmente, está afastada da advocacia e se dedica aos estudos para concursos 
públicos.  Para diminuir sua ansiedade, pratica Yoga na mesma academia em que 
faz musculação, mas admite ser o Pilates a atividade física que lhe dá mais 
prazer. Nos fins de semana, gosta de caminhar na UFV em companhia da mãe, 
da irmã e do namorado, alternadamente, para colocar o papo em dia; aprecia a 
leitura de romances e adora filmes também românticos, aqueles “café com 
açúcar”, que nenhum homem gosta e as mulheres amam de paixão porque 
choram copiosamente com a história. 
 
 Com a fé renovada e confiante nas promessas de Cristo, agradece a Deus por 
Júlia ter sido o instrumento que a levou ao reencontro com Jesus. 

N 
xxxx Conheça seu irmão! 

Flávia (a direita)  e sua amiga Júlia 
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Acampamento CPV 21 a 24 de fevereiro 
Pr. Heliel 

 
“Vida na vida é vida de Deus na vida”. 
 

“Se Deus não soprar a vida não existe vida”.  
 
 
 
“O diabo resolveu viver independente e isto não tem vida. Só há possibilidade de 
Vida em Deus”.  
 

“Deus é Senhor absoluto do Universo e da vida”.  
 
“Na velocidade da luz é preciso de 1640 gerações pra chegar na estrela maior. 
A velocidade da luz dá pra ir e voltar a goiânia 150 vezes em 1 segundo. O sol 
que pra nós é enorme, não é nada dentro da via láctea. Não conhecemos o 
tamanho de Deus”.  
 

“Ninguém tem a Vida de si mesmo”. 
 
“Existe mais Eva e Adão no nosso DNA que tudo”.  
 

 

xxxx Frases que ficam 
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“Todo o tempo e trabalho é para Deus. Se o que faz não glorifica a Deus, sua 
vida não vale nada. Temos de parar de pensar de Deus nos céus e trazer Deus 
pra terra”.  
 

“Tendo a vida, a integração será feita naturalmente, porque sua vida inteira 
será evangelismo e discipulado para multiplicação”.  

 
“Deus nos criou para o prazer Nele. Ser feliz Nele. Deus não abandona a Sua 
Glória, Ele mantém a Sua Glória. Ele cuida da Sua Glória. Por isto Ele pode 
cuidar da gente. Tudo que existe é para a Glória de Deus. Somos salvos para a 
Glória de Deus. Deus se preocupa mais com a Glória de Dele que qualquer 
outra coisa. Deus deixa feridas e marcas da Graça e nos ama tanto, porque Ele 
não quer ver a nossa vida derrotada e em devoção a satanás. Deus é 
absolutamente feliz”.  
 
“Deus faz tudo que Lhe 
agrada e é feliz. Por isto 
Ele não tem  deficiência e 
nem necessidade. Dar 
louvores a Deus é refletir a 
beleza de Deus. Louvor é 
reflexo do que você viu e 
sentiu e ouviu. Deus nunca 
está de mau humor e nem 
desanimado, nem cansado. 
Ele está sempre 
transbordante de energia, 
pronto pra atender aos que buscam felicidade Nele”.  
 
“Olhar a vida com 2 lentes: lente menor vê a morte de Jesus e na lente maior vê 
a ressurreição. No ângulo maior os planos de Deus se encaixam. Adorar a Deus 
pelas crises, problemas, dificuldades. Hoje a garra que tenho nasceram 
fortemente nos tempos maus”.  
 
“Nosso anseio por felicidade também caiu no Édem. Édem siginifica prazer. 
Deus nos criou para o prazer. Nosso anseio por felicidade também acabou. 
Somos fracos no desejo da felicidade. Somos fortes em buscar a felicidade fora 
de Deus. O povo deixa a essência da vida pra buscar no poço de água suja”.  
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“Sou feliz com Jesus meu Senhor? Amar pai e mãe, mais que a Mim, não será 
digno de Mim. Igreja, família, se não for pra Glória de Deus, vai virar um clube 
maldito. Nada pelo salário, ou dinheiro, mas o salário é conseqüência”.  

 
“Depender de Deus 
é deixar tudo e ser 

missionário 
sustentado pela 

igreja. Não 
queremos depender 

porque depender tem 
de orar. Daniel 
decidiu não se 

contaminar com o 
reino. O império caiu 
e Daniel ficou em pé. 
Não existe situação 

calamitosa pra Deus, 
existe gente frouxa 
demais. Não existe 

uma pessoa que honrou a Deus de verdade que seja infeliz”.  
 
“Todos buscam felicidade de alguma forma, mesmo que esteja buscando no 
caminho errado”.  
 
“Trocamos uma virtude positiva, amor, por uma negativa abnegação”.  
 
“Cristão é um interesseiro. Interesseiro por um bem maior. Interesse pessoal, 
menor e particular é fazer as coisas pra si mesmo e momentaneamente. Nosso 
desejo é pequeno, por qualquer coisa abrimos mão de um desejo maior. 
Contenta-se com uma transa, um cigarrinho pequeno. Nosso anseio é pequeno”.  
“Devemos redirecionar a intenção e a motivação para Deus”.  
 
“Seja interesseiro no interesse maior, não no interesse mesquinho e pessoal”.  
 
“Ser revolucionário é entender que o pecado está na porta e ele vai me dar 
prazer, mas se eu resistir o pecado Deus vai me dar prazer maior. Buscar prazer 
em Deus, não da prostituta. Negligenciar um bem menor por causa de um bem 
muito maior. Deus pôs muito prazer na vida. Somos iludidos pelos prazeres. 
Estamos cegos”.  
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“É impossível não expressar louvor, conhecendo a Deus”. “Hipocrisia é adorar 
sem conhecimento de Deus”.  
 
“Até a tristeza pode ser adoração. Dói no meu coração porque você está indo no 
caminho do inferno. Triste porque conhece o alvo e vê o alvo sendo buscado 
num poço sem água. Prazer cristão é uma filosofia de Vida. Jamais devemos 
negar o desejo de ser feliz. Não se compra Deus. Conhecendo Deus, conhece a 
Vida e aí pode passar a vida na vida”.  
 
“É fácil pensar que não quero receber nada de Deus, quero ajudar a Deus, Ele é 
meio fraco, vou adorar e honrar a Deus, Ele precisa de mim. Quanto mais fraco 
você se mostra pra Deus, mais você o adora. No exercito do “Tio Sam” não se 
aceita fraco, mas no exercito de Cristo só aceita fraco. Fé é mãos vazias pro 
alto. Mãos prontas pra receber. Pedir, Pai eu preciso de felicidade. Jesus dando 
pode ser espalhado para outros”.  
 
“O que incomoda a Deus é o nosso pedido egoísta e mesquinho. A busca do 
prazer é parte necessária de toda 
adoração e virtude. Devemos buscar 
alegria no Senhor”.  
 
“Pergunta tola é perguntar se você ama 
a Deus. Todos dizem que amam a Deus. 
Mas você tem prazer em Deus e deleita-
se em Deus? Deus tira o desejo de 
amontoar dinheiro e ter mulheres para o 
desejo de ter prazer Nele. Metanoia é 
mudança de mente. Se não acontecer a 
mudança, vamos buscar o pecado”.  
 
“A conversão é buscar o prazer em 
Deus. Se olhar pro umbigo só vai ver 
sujeira, mas o nosso desejo tem de ser ver, sentir, experimentar e conhecer a 
intimidade de Deus”.  
 
“Qual o seu valor no seu dia mau? Nem cachorro abana o rabo pra você? Mas 
tem algo externo a nós, dado por quem nos fez à sua semelhança, aí seu valor 
será maior. Amor é também confronto. Amor toca na ferida. Psicologia e púlpito 
é uma maldição. Adoração é estilo de vida e é buscar prazer em Deus. Se não há 
vida no culto, é porque não há culto na vida”.  
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O que aconteceu no Núcleo 2 em 2008? 
 

Em março do ano passado houve a multiplicação do núcleo 2, ressurgindo o 
núcleo 6: 
 

 
Núcleo 2 antes da multiplicação 

 
ão participantes do núcleo 2 hoje: Edgard, Edna, Marlene, Álvaro, Sheilla, 
Juvenal, Luiza, Cláudio, Márcia, Mágda, Carlos, Shirley e mais 8 crianças 
(Duda, Lívia, Laura, Rafael, Bruna, João Vitor, Ana Clara e Vinícius) 

 
O núcleo 2 tem enfatizado que o Evangelho é Vida na Vida. Que é relacional e 
de amor ao próximo, por causa do amor a Jesus. Que é de caráter vivencial 
estando no núcleo, na igreja, no quarto de escuta, na família, no trabalho, escola 
ou em viagem da mesma forma, sem dicotomização.  
 
Tudo que fazemos, primeiro é para promover, glorificar, honrar a Deus e em 
conseqüência obedecê-lo com o “Ide e fazei discípulos” (Mt 28.19).  
 
O núcleo 2 reúne na segunda-feira 19h30 alternando as casas. 

EdgardEdgardEdgardEdgard

S 

xxxx Núcleos 
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Marcy Vasvary nos enviou notícias do músico que foi curado da mão na Escócia. 
Veja como tudo aconteceu: 
 
“Fomos convidados a orar por cura para Matthew que estava em depressao. No 
dia em que encontramos com o rapaz, fomos surpreendidos por um fato novo 
que não sabíamos: ele é cantor e compositor com muitos prêmios, e além da 
depressão, ele estava com um serio problema em sua mão esquerda que estava 
paralizada.  
 

u e Emeric impusemos as mãos sobre ele e oramos pedindo a Deus pela 
cura tanto emocional como a física, Eu ungi o rapaz com oleo e quando 
terminamos a oracao, o rapaz estava rindo. Chorando, tirou a luva e 

mexia os dedos da mão sem poder acreditar no que estava acontecendo. Suas 
únicas palavras eram: ‘isso é maravilhoso, eu não podia mover meus dedos e 
hoje eu posso tocar piano.’”   
 
Recentemente, Matthew escreveu o seguinte e-mail para Marcy: 
 
“Prezada Marcy. 
 
Obrigado por seu e-mail. Decidi reiniciar meu curso em setembro e isso mostrou 
ser uma boa decisão, porque agora tenho muito mais tempo para realizar as 
coisas que realmente amo e seguir o 
chamado de Deus. A opera foi um 
sucesso e, apesar de ainda estar a 
caminho da recuperação, minha mão 
está completamente curada. Estou me 
sentindo (de uma forma geral) muito 
mais feliz. Muito obrigado por suas 
orações – a cura de minha ‘neuropraxia’ 
teve um grande impacto na minha fé.  
 
Muito obrigado! É maravilhoso ter 
alguém sobre quem podemos derramar 
nossa alma. Eu visitei Emmanuel Church 
[igreja frequentada por Emeric, Marcy e 
família] um domingo desses e isso me 
trouxe grande encorajamento. Estou 
certo que você já está orando por eles 
como eu estou.  
 
Deus te abençoe,“  
 
MatthewMatthewMatthewMatthew    
Matthew Todd é tenor lírico e atualmente estudante da Royal Scottish Academy of Music and 
Drama in Glasgow 

E 

xxxx Notícias do campo 
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Vida na vida, Integração e Multiplicação 
 
A graça e a presença de Deus foram 
experimentadas com muita intensidade nesses dias 
no acampamento CPV. 
 

xperimentamos, além dos nossos momentos 
de lazer, risos, brincadeiras, comunhão, um 
derramamento do Espírito de Deus, que 

produziu em nós, reflexão, quebrantamento, 
alegria, esperança e um desejo muito grande de 
conhecer mais o Senhor, ter intimidade com Ele, agradar 
Dele, amá-lo e de fazer discípulos que é a ordem 

primordial de Jesus. 
 
Esses quatro dias juntos 
deixam um novo marco na 
história da CPV. 
Presenciamos e nos 

emocionamos 
grandemente com o 
batismo e profissão de fé 
do Ricardo, Tatiana, 
Isabella, Felipe, Núbia, 
Túlio e Paulo Henrique. 
Vimos várias pessoas se 
humilharem e renovarem 
seus votos com o Senhor. 
Vimos adultos, jovens, 
adolescentes, preás, 
crianças louvando e 
brincando juntos. Ouvimos 

muitos testemunhos da ação de Deus na vida das pessoas, 
tanto antes como durante o acampamento. 
 
Vida na vida, integração e multiplicação: cremos que o objetivo do acampamento 
foi alcançado e agora temos que olhar  firmemente para o autor e consumador da 
nossa fé e fazer tudo de forma a consolidar os frutos, fortalecer os novos 
discípulos de Jesus e trabalhar para fazer novos 
discípulos, tudo por Ele e por meio dele: Jesus. A 
quem deve ser dada toda honra e glória para todo 
sempre. Amém! 
   
GláuciaGláuciaGláuciaGláucia    

E 

xxxx Encontrão dos núcleos 
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Slide apresentado pelo pastor Heliel no Acampamento CPV 2009 
 
 
 
  

 

xxxx Figuras falam mais que 1000 palavras 

Apoio: 
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