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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   



3 

Contato, Abril de 2009 

 
 
 

Não leia este texto! 
 
Por algumas razões simples: 
 
Talvez o assunto tratado não seja do seu interesse. 
Talvez ele proponha mudanças sem importância pra você. 
Talvez a sua vida esteja muito boa como está. 
 
É difícil acreditar que haja vontade em você: 
De satisfazer a saudade de alguém que o ama desesperadamente. 
De ter todas as suas carências supridas, mesmo que tenha um preço a ser pago. 
Para isso há um segredo para ser desvendado. 
 
Por que isso? 
Vai que você se interessa por este texto, queira mudanças significativas em sua 
vida e seja feliz. Isso, na verdade só interessa a pessoas muito especiais... 
 

 
 
... dois homens que se destacaram na historia: Enoque e Elias.  Ambos andaram 
com Deus. Esta frase sugere que tiveram uma intimidade intensa em vários 
aspectos, no amor, no desejo, nos  anseios etc... A história deles se encerra 
assim: “E já não eram...” isso significa que tanto Enoque como Elias mais tarde 
foram transformados, de modo a desfrutar a existência celestial sem passarem 
pela morte. (Gn5.24 e 2 Rs 2.11).  
 
Eu falei que isso não lhe interessaria! Pois qual é o seu interesse por intimidade 
com Deus? Eu sabia que você é especial. 
 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Intimidade com Deus 
Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
05 Sinto saudades de você... (Jr. 2.1-3) Pr Helinho Gilmar Ana Paula/Hilário 
12 Onde nossas carências são supridas  

(Sl 23.1-6) 
Pr Helinho Cláudio Marília e Sérgio 

19 Há um preço para alcançá-la  
(Lc 19.1-10) 

Pr Helinho Chiquinho Dona Angélica 

26 Qual é o segredo? (At 10.1-22) Pr Helinho Almir Lúcia/Chiquinho 
 
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 
    
05 Ana Lídia/Hadassa/Davi Gláucia, Glauco, Kléos, Ricardo Vitor 
12 Gláucia/Marcella/Vitor Gláucia, Glauco, Junin, Ricardo Kalebe 
19 Ana Paula/Hadassa/Davi Gláucia, Glauco, Kléos, Ricardo Vitor 
26 Ana Lídia/Marcella/Vitor Gláucia, Davi, Kléos, Jamille e Guilherme 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 Qua 19h00 Daison/Maria, Ana Lídia e Gilmar  
05 Seg 19h30 Dilcimar e Sérgio/Marília  
06 Seg 19h30 Kléos/Lúcia e Hilário/Ana Paula 
07 Preás Qua 19h30 Sérgio (Marília) e Yara  
08 Adolesc Seg 19h30 Priscila Ladeira 
09 Jovens  Sab 16h30 Marcella e Hadassa 
10 Jovens Qua20h00 Ézer/Sarah 
 

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 

  
 5  Café com líderes.   
 10  Feriado: sexta-feira santa 
 21  Feriado: Tiradentes 
  25  Casamento Cássia/Rolf 

26 27 28 29 30    
 

MAIO 
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 

 

 1  Feriado: dia do trabalho 
 3  Café com líderes. 
 22  Feriado: padroeira da cidade de Viçosa 
 29  Luar de Oração.           

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 
    
2 Ana Maria Galvão 16 Márcia Pacheco 
8 Sheyla Neves 16 William Olzany (Bill) 
11 Gilmar Freitas 17 Jorge Dergan 
12 Argerimo Gonçalves 18 Anne Zuin 
12 Casamento Edgard/Edna 19 Cássia 
14 Casamento Oziel/Joana 24 Carolina H. Brumano 
15 Lenira Paiva 27 Elisângela Silva 
  29 Lucas Leão 
 
Cronograma fases da Construção (estimativa):  
 Fase 1  40 tubulões. – Março.  
 Fase 2  520 m2 de Contrapiso com vigas baldrames. Abril.  

Fase 3  36 pilares e escada. Junho.  
Fase 4  800 m2 de piso do salão. Agosto.  
Fase 5  Paredes e fechamentos do piso. Setembro.  
Fase 6  Telhado. Dezembro.  
Fase 7  Paredes e fechamentos do salão. Março.   
Fase 8  Acabamentos.    

 
PARA SEGURANÇA DA CPV:  
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 op 03 cc 0614-0, em nome da CPV, CNPJ 07.248.334/0001-
28.  

 
2. Mas, não esqueça de entregar com gratidão e adoração durante o louvor, 

em qualquer domingo. O comprovante do depósito vai para o 
gasofilácio para controle da Tesouraria da igreja. Favor identificar o que 
é para Missões, Ofertas, Tubulão e Dízimos.  

 
3. Para comprar um tubulão em 2009: 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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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. Massagens, drenagem linfática e outras coisas boas com a Lúcia para 
o Tubulão.  

3. Jovens lavando seu carro no quiosque para o tubulão.  
4. Várias pessoas pagando tubulão em parcelas.  
5. Ana Paula Mantovani: por 2 meses limpeza de dentes pró tubulão.  

Marque o seu horário. 
6. Marlene doou a renda da última festa que organizou pro-tubulão. 
7. Já temos 30 tubulões!!!! 

 
VOLLEY e FUTEBOL NO CAMPINHO 

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

 
STANLEY EM VIÇOSA 

Hoje temos o prazer de receber o 
Stanley. Ele morou com a família 
em Viçosa durante seu mestrado e 
parte do doutorado e agora 
voltaram pra Tailândia-PA. 
Aproveitem pra matar as 
saudades!! 

 
VIAGEM MISSIONÁRIA 

Calebe (ex-CEM) vai passar 2 meses no Senegal a fim de conhecer a 
estrutura da APMT no Senegal, onde ele deverá trabalhar em 2010 com o 
apoio e parceria da CPV. Vamos orar! 

 
III ACAMPAMENTO CPV 2010  

Já estamos procurando um bom local pelo mesmo custo de R$ 125,00 por 
pessoa nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2010. A comissão permanente de 
acampamentos da CPV – COPAC está trabalhando no programa: 
Hilário/Ana Paula, Ricardo/Tatiana, Ezer/Sarah, Kléos/Lúcia, 
Helinho/Gláucia e Tia Edna.  

 
ORÇAMENTO DOMÉSTICO: COMO ESTÁ O SEU? 

Neste domingo acontecerá, a partir das 14:30 horas uma oficina sobre 
Orçamento Familiar. Quando temos um equilíbrio nos gastos 
automaticamente a qualidade de vida melhora. Então, participe com sua 
família. Procure a Glaucia ou Daison para maiores informações. 

 

xxxx Notícias gerais 
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FAZEDORES DE TENDAS, Missionários:  

São membros da CPV apoiados fora de Viçosa, comprometidos com o 
Reino para influenciar a formação de Núcleos na igreja que freqüentam, 
enquanto exercem sua profissão ou estudam. Eles trabalham e cumprem 
sua função na Missão dada por Jesus.  
 
Hoje são apoiados: Affonso e Débora (Escócia), Cácio e Elisângela (São 
gabriel da Cachoeira-AM), Emeric e Marcy (Escócia), Stanley e Cynthia 
(Tailândia-PA), Wagner e Cláudia (Chapadão do Sul-MS) , Wiliam e 
Jussara (Aracaju-SE).  

 
CASAMENTO DE  
CÁSSIA E ROLF 

A CPV está convidada: Sábado 
25 de Abril no pico do Boné, 15 
km além da cidade de araponga, 

que dista 50km de Viçosa. 
 

DVD ACAMPAMENTO 2009  
PRÓ-TUBULÃO  

Compre o seu DVD com a 
Gláucia. É um ótimo presente 

para o seu Óikos. 
 

CURSO DE PINTURA 
Às terças e quintas, das 14 às 17 horas acontece no salão da CPV o curso 
de pintura. Este semestre já está lotado. Então reserve sua vaga com a 
Isméria para agosto. 

 
REBUSCA 

A Rebusca está recebendo pequenas doações mensais através da conta de 
água do SAAE. Procure a Tia Edna ou Lúcia Izabel e participe deste 
ministério. 

 
NOVOS MEMBROS DA CPV 

Bem vindos aos que foram 
recebidos no acampamento 
como membros da CPV: 
Ricardo, Tatiana e Isabela 
Batista, Núbia e Túlio Mello. 
Também recebemos Beatriz 
Andrade por transferência da 
IPV. Acompanham as famílias 
os menores batizados Felipe 
Batista, Luisa Andrade e Paulo 
Henrique. 
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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. Pela comissão executora da obra: Paulo 
Affonso, Junin e Kléos.   

• Pelo envolvimento dos núcleos com a comunidade e amigos, indo e 
fazendo discípulos e também adotando famílias com necessidades na nossa 
região e desenvolvimento comunitário;   

• 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 Kamille (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 e Tatiana); Rede de 
vendas (Osmar Ribeiro); Serviços e festas (Marlene, Ricardo/Eva); 
Cerimonial (Tatiana); MC Planejados (Márcia); Microlins P.Nova (Kalebe); 
Vidros Colpany Ubá (Almir/Beatriz); Madeireira Sta Rita (Sérgio); Expert-
BuyNet (Juvenal/Luiza); Tecnológica (Eni) e Infox (Wiliam).   

• Por servos líderes cheios do Espírito: O Senhor procura por líderes que não 
esperam reconhecimento o fama. Não estão à procura de poder ou posições. 
São líderes que morreram para si mesmos e para suas ambições mesquinhas. 
Estão cheios de Deus. São vasos de benção.  

• 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).   

• Pelo Calebe (ex-aluno do CEM): Está indo por 2 meses para conhecer o 
trabalho da Agencia Presbiteriana em Senegal, pra onde deverá ir em 2010.  

 

xxxx Orai uns pelos outros... 
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Poder, Insegurança, diabo,

$$, corrida incerta,

Bens, auto-segurança, fragilidade,

Interesses pessoais, 

Influenciado pelo meio.

JESUS

Está sempre disponível. 
É fiel e transparente.

Convive na diversidade.
Cuida da família, é convergente.
Trabalha com valores eternos.

Envolve-se com o amigo. 

FOCO DA VISÃO DO
DISCÍPULO COM 

ÂNCORA EM JESUS. 

 

REDE DE DISCIPULADO DA CPV  
1- Cada um fazendo em casa a sua lição semanal.  
2- Cada um no quarto de escuta, escrevendo sobre os textos da semana, conforme 

guia do discipulado.  
3- Juntos, em duplas, ou 3 ou 4 conversando sobre o que aprenderam na Bíblia 

para a vida.  
4- Cada um passando para um novo amigo as verdades aprendidas sobre Jesus. 

  

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 



10 

Contato, Abril de 2009 

    

Maçãs de ouro em salvas de prata 
 

m fevereiro de 2009 comemorou-se 200 anos do nascimento do 
naturalista inglês Charles Darwin e 150 anos da publicação do livro “A 
origem das espécies”, no qual Darwin introduziu a idéia de que os seres 

vivos evoluem por meio de 
modificações genéticas e 
seleção natural. As celebrações 
em torno do aniversário de 
Darwin coincidiram com a 
publicação de vários artigos 
científicos endossando o 
conceito de evolução e 
defendendo o método científico 
e a filosofia da ciência. Apesar 
disso, pesquisas de opinião 
recentes indicam que a visão 
evolucionista e a tese de que 
ciência e religião são 
inversamente relacionadas 
continua sendo 
sistematicamente desafiada 
mesmo em países com elevado 
padrão de desenvolvimento 
científico e tecnológico, a 
exemplo dos Estados Unidos e 
das nações Européias.  
 
Seria possível conciliar a descrição Bíblica e científica da criação do universo, 
do início da vida na Terra e da origem do homem? Estariam Bíblia e ciência 
descrevendo realidades idênticas sob perspectivas diferentes? A história nos 
mostra que fé e ciência podem caminhar juntas, uma dando significado à outra. 
Enquanto a estrutura organizacional do método científico é empírica e 
filosoficamente materialista, a fé caracteriza-se pela “certeza de coisas que se 
esperam”, e pela “convicção de fatos que se não vêem” (Hb 11.1-2). “Pela fé, 
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o 
visível veio a existir das coisas que não aparecem” (Hb 11.3). Francis Bacon, 
Isaac Newton, Max Planck, Albert Einstein, Francis Collins e vários outros 

E 

xxxx Opinião 
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cientistas famosos foram unânimes em reconhecer a manifestação de Deus na 
harmonia do universo e na coerência e beleza das leis da natureza. 
Surpreendentemente, o próprio Darwin sugere a participação de Deus na 
evolução ao encerrar o seu livro “A origem das espécies” questionando: “Não há 
uma verdadeira grandeza nesta forma de considerar a vida, com os seus poderes 
diversos atribuídos primitivamente pelo Criador a um pequeno número de 
formas, ou mesmo a uma só?”. 
 

onsiderando que a ciência não possui natureza mística ou espiritual é 
improvável concluirmos por meio de experimentos POR QUE um 
determinado fenômeno acontece. O mais provável é determinarmos 

COMO este fenômeno acontece. Assim, a observação de fatos físicos, não 
contradiz a percepção de propósito e significado Divino num fenômeno em 
particular. Além disso, certas hipóteses são especulativas e não podem ser 
comprovadas por experimentos ou observações. Por exemplo, a idéia de que a 
vida em geral e os seres humanos se desenvolveram (miraculosamente) de 
formas orgânicas simples não pode ser comprovada por experimentos ou pelo 
estudo de fósseis. O controverso astrônomo britânico Fred Hoyle comparou a 
probabilidade de emergência espontânea de organismos vivos a partir de 
combinações aleatórias de compostos químicos como similar à montagem de 
uma aeronave 747 causada por um tornado passando sobre um ferro-velho de 
aeronaves. 
 
Segundo John Stott, os seres humanos anseiam por transcendência, significado e 
comunidade. Ou seja, temos necessidade intrínseca de buscar a Deus, ao 
próximo e a nós mesmos. Conforme destacado por John Stott, somente Jesus 
Cristo pode satisfazer a essas três aspirações básicas. A existência de Jesus é 
comprovada por evidências históricas e registros arqueológicos. Portanto, como 
afirmar que a crença na existência de Deus seja irracional? Deus revela-se por 
intermédio de Jesus e “ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o 
Filho o quiser revelar” (Mt 11.27).  
 
Deus também se revela por meio das maravilhas da natureza: “Os céus 
proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.” 
(Sl 19.1). Precisamos, com disciplina e humildade, exercitar nosso 
conhecimento de Deus para, em espírito, admirarmos a manifestação de sua 
glória e compreendermos a sua preciosa mensagem. Assim, poderemos perceber 
verdadeiras maças de ouro em salvas de prata (Pv 25.11). 
 
 
Hilário MantovaHilário MantovaHilário MantovaHilário Mantovanininini    

C 
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Livros adquiridos pela biblioteca da CPV  
durante o acampamento de 2009 

 
1. O Legado da Alegria Soberana- A graça triunfante de Deus na vida de 

Agostinho, Lutero e Calvino, de Piper, J.    
 

2. O Sorriso Escondido de Deus- O fruto da aflição na vida de John 
Bunyan, William Cowper e David Brainerd, de Piper, J. 

 
3. Calvinismo- O canal em que se moveu a Reforma do séc 16, 

enriquecendo a vida cultural e espiritual dos povos que o adotaram. O 
sistema que hoje a igreja cristã deve reconhecer como bíblico. De 
Kuyper, A. 

 
4. O chamado- Uma iluminadora reflexão sobre o propósito da vida e o 

seu cumprimento. De Guinness, O. 
 

5. O conhecimento de Deus, de Packer, J.I. 
 

6. O Melhor de A. W. Tozer, de Tozer, A. W. 
 

7. O Cristão e a Cultura – Orientação bíblica para o crente, de Horton, 
M. S. 

 
8. Verdadeira Espiritualidade- Uma vida cheia de beleza, admirada 

pelos de dentro e pelos de fora, de Schaeffer, F. A. 
 

9. Simplesmente Cristão – Por que o cristianismo faz sentido, de Wright, 
N. T. 

 
10. Chamado Para Acordar o Leigo, Oak, H. H. 

 
11. Fome Por Deus, de Piper, J. 

 
12. Desventuras da Vida Cristã- As dificuldades existem, mas o final 

pode ser feliz, de Yancey, P.  
 

13. A Conspiração Divina- Um roteiro para trilhar no caminho de Deus, 
De Willard, D. 

 
14. Pai, seu Filho Precisa de Você- Como preparar seus filhos 

adolescentes para as dificuldades da vida, Kemp, J. 
 

15. Onde o Seu Tesouro Está- A importância da oração revolucionária, 
Peterson, E. H.  

 
Se você já leu algum desses livros, recomende a um irmão! 
 
Esses são apenas alguns entre os mais de 400 livros que estão ao seu dispor para 
ajudá-lo no em seu crescimento espiritual e no conhecimento da palavra de 
Deus! 

xxxx Vamos ler! 
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ste é o Rafael Stylita Duarte, o Rafinha, filho de Juvenal Duarte e Luiza 
Mara Duarte, irmãozinho da Bruna Duarte, tem 5 anos e estuda no 2º 
período do Colégio Anglo. 

 
Bem, o Rafinha é um 
menino lindo que é 
muito querido por 
todos. Com seu jeitinho 
carismático, faz o tipo 
molequinho dengoso e 
educado, causando 
admiração em todos 
que tem o prazer de 
conhecê-lo melhor. Ele 
gosta muito de sua 
escola, pois tem um 
bom convívio com seus 
amiguinhos e todos 
querem sentar perto dele, causando a maior briga, principalmente entre as 
meninas, claro. 
 
O Rafinha gosta de muitas coisas como: ir ao clube, andar de bicicleta, brincar 
com os amigos, assistir desenho, frequentar o culto e o núcleo. Impressionante é 
a sua atenção nos jogos de memória… Decora textos e músicas facilmente, por 
isso tem sempre o papel com mais fala nas peças de teatro da escola. 
 
Em casa, demonstra disposição em colaborar com todos, inclusive na 
organização e no cuidado com o seu cachorrinho Xodó, que tanto gosta. 
 
Algumas falas que vão ficar marcadas: “Mamuscas, te amo do tamanho do céu 
de todas as casas”, “Papuscus, vou cupurar seu nensis” (procurar seu tênis), 
“Quero nadar no cubli”, “Buninha, te amo do tamanho das águas do mar e de 
todas as coisas”. 
 
Pode-se dizer que é louvável o interesse com o seu Oikos e como vem se 
desenvolvendo como um membro da CPV, pois é aplicado e perseverante. 
Mesmo sendo tão pequeno já tem a consciência da importância de Deus em sua 
vida.

E 
xxxx Conheça seu irmão! 
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Núcleo 3 
 

Considerando o sistema de organização de Igrejas em núcleos pequenos as 
características principais devem ser as mesmas em qualquer denominação, 
cidade ou mesmo um país longínquo daqui de Viçosa. Na tentativa de se 
encontrar alguma coisa diferente especìficamente no Núcleo 3 da CPV eu diria 
que: 
 

� Este núcleo não gosta de férias! Todos ficam inquietos quando 
vislumbram uma  paradinha; por exemplo, em 2008 tivemos 52 
Quintas-feiras e 47 reuniões (de 7 de Janeiro a 4 de Dezembro). 

� Como todo núcleo este também cresce em número. A  freqüência no 
primeiro semestre foi de 11,8/Reunião; no segundo, 15,1/Reunião. 
Neste ano de 2009, após a multiplicação, em 8 reuniões tivemos uma 
média de freqüência de 14,2/Reunião. 

� Houve momentos de conflitos internos mas tudo está acomodado e o 
amor entre os irmãos  crescendo. 

� Houve decisão declarada por Cristo de quem já era conhecido como 
crente. 

� Houve multiplicação do núcleo usando um critério natural e sem 
choques, o que no início parecia muito difícil de acontecer. 

� Houve perda por morte que é sentida até hoje mas aceita sem lamúrias. 
� Houve um aprendizado de prática de oração como nunca. 
� Foi interessante observar como eventuais ausências eram notadas e 

sentidas pelos  presentes.  Prática natural de I Pedro 4: 8 e 9. 
 
          O final do ano foi celebrado com uma festa esplêndida, com churrasco, na 
casa da Deleise, com as presenças de amigos e parentes dos membros do núcleo. 
Aliás, comida, é uma coisa que talvez  difere dos outros núcleos. A sensação de 
que se tem é de que parece que os membros deste núcleo são muito carentes e 
subnutridos!!!!! Vejam a estatística: no ano passado foram consumidas 1.410 
salsichas, 907 pães de cachorro-quente, 17 sacos de 5 kg de arroz, 147 latas de 
Molho Mio, 38 latas de Pomarola, 126 garrafas de refri de 2 litros e por aí vai! 
Batata palha, milho verde a vontade  cat-chup e mostarda também a vontade.  
Fica uma dúvida cruel :  Qual é a motivação verdadeira deste querido povo do 
núcleo 3 ? 
 

xxxx Núcleos 
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CRONOGRAMA MINISTÉRIO INFANTIL - CPV

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Março AÇÃO DE CORAÇÃO CHAMADOS DEUS CRIAÇÃO ANDANÇAS ANTES PERDAS APRENDER

Abril E PARA e RESPOSTAS e EU E E E E E

Maio REAÇÃO CORAÇÃO Jr, Lm, Os, Jl, Ez, Ob, Mq AÇÃO MUDANÇAS DEPOIS GANHOS VIVER

Junho TM,  TT,  FM SALMOS Am, Jn, Na, Sf Hc, Ag, Zc, Ml Gênesis JOSÉ E MOISÉS ROMANOS I E II SAMUEL JÓ,  PV,  EC.

Agosto COMUNICAÇÃO BUSCAS e CELEBRAÇÃO JESUS CONTOS PODER VIAJE COM JUNTO DESCOBERTAS

Setembro E CONQUISTAS e VITÓRIA E AS E E PAULO OU E

Outubro SALVAÇÃO Pd, Tg, Apocalipse CRIANÇAS ENCONTROS TESTEMUNHO E SEJA 1 CONJUNTO SOLUÇÕES

Novembro HB e TS Jo e Jd Mt, Mc, Lc e Jo PARÁBOLAS ATOS MISSIONÁRIO I e II CO GL, EF

Julho DESCOBERTAS Hist. Avulsas

Dezembro E Natal

Janeiro SOLUÇÕES Hist. Avulsas

Fevereiro GÁLATAS, EFÉSIOS Hist. Avulsas

Exemplo de uma criança entrando em nosso currículo com 3 anos de idade: ela retornará a estudar o mesmo tema com 12 anos.

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos
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xxxx Figuras falam mais que 1000 palavras 

Apoio: 

 


