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AA  mmiissssããoo  ddaa  ffaammíílliiaa    
nnoo  ppllaannoo  ddee  DDeeuuss  

““EEuu  ee  aa  mmiinnhhaa  ccaassaa    
sseerrvviirreemmooss  aaoo  SSeennhhoorr......””  
  
  JJss  2244..1155  ((uullttiimmaa  ppaarrttee))  



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@hotmail.com 
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 

 

 
 
 
 
      

CELEBRAÇÃO 
Domingo, 18h15 (último domingo do mês, 10h00) 

  
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 (Coordenação geral e layout), Gláucia (página da liderança, 
         aniversários), Edgard  (Visão e outros), Ana Lídia (Notícias Gerais), 
         Daison (Núcleos), Opinião (Hilário), Lígia (Vamos ler!), Lúcia Viana 
         (Notícias do  campo), Edna (Min. Infaltil), Júlia/Flávia (Conheça seu 
         irmão) eYara (atualização expediente). 
         (envie textos até a penúltima 4a.feira do mês) 
 Grupo de discussão na internet: cpvicosa@yahoogrupos.com.br   
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A missão da família no plano de Deus 
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor...” Js 24.15 (ultima parte) 

 
omo primeiro grupo criado por Deus na terra a família precisa 
reencontrar os seus propósitos. Cada pessoa precisa ter em seu lar o 
ambiente favorável para o exercício da convivência agradável, fraterna e 

amorosa, que lhe permita a renovação das condições de vida, tanto social como 
espiritual.     
 
Entendemos que a trindade é 
a família original de Deus, e 
modelo para nossa família. 
Assim, devemos exercer 
influencia de transformação 
no mundo conhecendo Deus 
e fazendo Deus conhecido de 
todos. 
 
Pois a condição da família 
define e determina a situação 
do mundo. Ou seja, quando a 
família anda bem, a igreja 
desfruta de alegria, a 
sociedade fica mais 
organizada e justa, até 
mesmo a nação se beneficia desta realidade. Esta é a missão da família no plano 
de Deus. No entanto quando há omissão da família o mundo vai de mal a pior. 
 
Portanto a família Cristã está posta num mundo onde todas as forças estão 
agindo, e pode ser mera observadora dos acontecimentos que atropelam e 
machucam as pessoas, mas como um núcleo nobre, a família tem uma missão 
nobre a cumprir neste mundo conturbado. É de fundamental importância 
conhecer bem esta missão e cumpri-la com dignidade e alegria. A exemplo da 
família de Noé (Gn 7.1 e 9.1), que ao ser convocada, compareceu e cumpriu a 
sua missão no plano de Deus no contexto mundial. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

C 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: A missão da família no plano de Deus 
Objetivo: 

� Reencontrar o propósito da família no plano de Deus no contexto mundial. 
� Rever o papel sacerdotal no seio familiar. 
� Retomar a missão de ensinar, enviar e influenciar a comunidade ao compromisso com Deus 

Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
03 Sacerdócio na família (Jr 24.14, 15) Pr Helinho Gilmar Lenira e Evaldo  

10 Minha casa, meu campo missionário  
(Mc 5.15-20) 

Pr Helinho Cláudio Marlene Souza  

17 Meu filho, meu discípulo (At 21.7-10) Pr Helinho Chiquinho Deleise-Júlia 

24 Família, agente de Deus na cidade (Sl 128.1-6) Pr Helinho Sérgio Ana Paula e Luis  

31 Estudo (o ser de Deus) (textos diversos) Pr Helinho Almir Cláudio Henrique 
  
Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som 
    
03 Hadassa/Marcella Gláucia, Glauco, Kléos, Ricardo Vitor 
10 Ana Lidia/Ana Paula Gláucia, Glauco, Junin, Ricardo Vitor 
17 Hadassa/Marcella Gláucia, Glauco, Kléos, Ricardo Vitor 
24 Ana Lidia/Ana Paula Gláucia, Davi, Kléos, Jamille e Guilherme Vitor 
31 Hadassa/Marcella Gláucia, Glauco, Kléos, Ricardo Vitor 
 
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 
 

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 
31       

 1  Feriado (dia do trabalho) 
 3  Café com líderes 
 22  Feriado: Corpus Christi 
  29  Luar de Oração 

 
JUNHO 

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 

 7  Café com líderes 
 11  Feriado 
 12  Jantar dos namorados 
 21  25ª caminhada ecológica 
 

28 29 30     

 

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 Carlos Alberto Gomes 13 Casamento Roberto e Fátima 
1 Edgard Alves 13 Kézia A Gomes 
2 Filipe Freitas 14 Marlene Souza Campos 
5 Carlos Dantas 17 Maria Olzany 
7 Casamento Kézia e Beto 18 Antônio de Souza 
8 Pr Helinho 21 Luis Otávio Pacheco 
10 Francisco Freitas 22 Isméria Filgueiras 
11 Vinícius Campos 30 Elaine Pacheco 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TESOURARIA DO  
ACAMPAMENTO 21-24 FEVEREIRO de 2009 
 
Participantes:   
  
 Convidados e Crianças até 4 anos, isentos de taxa    13 
 Crianças de 5 a 11 anos        12 
 Preás de 12 a 14 anos      7 
 Adultos         56 

TOTAL  88 
  
Receitas:    
  
 5 x 5,00+ 6 x 10,00+ 4 x 20,00+ 5 x 25,00+ 1 x 
 55,00+    
 13 x 65,00+ 1 x 75,00+ 1 x 95,00+ 5 x 105,00 +    
 1 x 115,00+ 5 x 120,00+ 28 x 125,00  =  6220,00 
 Ofertas dos participantes  332,02 
 Ofertas da CPV   750,00 
 Parcelas financiadas a receber      485,00 

Total da Receita 7787,02 
  Despesas:    
  
 Aluguel do sítio      2500,00 
 Alimentação, materiais e outros custos     2975,02 
 Viagem preletor e locomoções     885,00 
 Fundo Copac-2.010             1427,00 

                Total das Despesas 7787,02 
 
Hadassa Alves 
Tesoureira Acamps-2009  

xxxx Datas e números 
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GRATIDÃO:  

Agradecemos a Deus pelas iniciativas pró-tubulão, pela disponibilidade em 
servir e pelas ofertas para a construção. Já chegamos no contra piso com os 
40 tubulões já prontos. Foram 35 iniciativas e promessas registradas: 
Affonso-Débora; Algemiro Gonçalves; Álvaro-Sheila; Ana Lídia; Ana 
Paula-limpeza de dentes; Angélica Ferreira; Carlos-Shyrlei; CD-DvDs do 
Acamps; Daison-Tia Maria; Edgard-Edna; Elias-Judite Campos; Feijão 
Tubulão Juvenal; Feijoada Marlene-Anas; Francisco e Família; Galvin-
Dilcimar; Glauco de Paula; Helinho-Gláucia; Hilário-Ana Paula; Junin-
Eliana; Juvenal-Luiza; Kléos-Lúcia; Lava-Jato Jovens; Lucille Ferreira; 
Maria Estela Rodrigues; Marlene-Festas; Neuza-Tatão; Paulo Afonso-
M.Célia; Ricardo-Tatiana; Rolf-Cássia Silva; Rolf Puschmann; Salão 
Gilmar-Yara-Eni; Sérgio-Beatriz; Stanley-Cinthia; Ubiracy-D.Lídia e 
Wiliam-Jussara.  

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

HILÁRIO, ANA PAULA LUCAS E RAFAEL 
A família Mantovani está de mudança por 1 ano para 
os EUA para pós-doutorado do Hilário, com data de 
embarque confirmado para o dia 02/05. Pedimos a 
Deus que os abençoe, que seja um período de muitas 
bênçãos e crescimento espiritual. Aguardamos vocês 
de volta. Nesse tempo, sentiremos muitas saudades.   

 
CASAMENTO DE  
CÁSSIA E ROLF 

Aconteceu no dia 25 de Abril no pico do 
Boné, 15 km além da cidade de Araponga, 
o casamento do Rolf & Cássia. Apesar de 

distante o lugar é muito bonito. Os 
adolescentes e algumas famílias 

aproveitaram para acampar e passar o fim 
de semana na região. 

 
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. 

 
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. Quem sabe não surge daí uma associação ou 
cooperativa de artesãs? Fica a sugestão para os participantes! 

xxxx Notícias gerais 
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FEIJOADA 
Está agendada para o dia 31/05 a I Feijoada da CPV. A renda será para a 
construção. Participe na organização e convidando seus amigos. Deixe 
seu nome com Ana Lidia ou Glaucia. Toda ajuda é bem vinda!!! 

 
TRILHA DE ORAÇÃO 

O Sérgio organizou uma trilha de 
oração no Quiosque. Passe por lá, faça 
a trilha e ore pela CPV. Obrigada 
Sérgio por mais essa iniciativa! 

 
LUAR DE ORAÇÃO 
Marque na sua agenda: 
Luar de oração dia 
29/05. Aguarde mais 
informações sobre local, etc. 
 
SOM DO CÉU 
Na semana Santa aconteceu, no acampamento da MPC, o 

25º Som do Céu. A Hadassa participou e já deu seu testemunho na lista 
de discussão da CPV. Aguarde maiores notícias no próximo contato 

 
LISTA NA INTERNET 

E por falar em lista de discussão, A CPV tem um grupo de discussão na 
internet. É um veículo útil para a interação da comunidade. Lá ficamos 
sabendo das notícias em primeira mão. Hoje temos 75 participantes 
ativos. Se quiser fazer parte desse grupo envie um e-mail para 
emericvasvary@yahoo.com ou edgard@ufv.br  

 
ACONTECEU 

Dia 21/04 aconteceu um encontro de espiritualidade e  vocação para 
pastores e presbíteros do PZMN com o ex-monge, hoje pastor 
presbiteriano e presidente de um presbitério em São Paulo, Pr. Luiz 
Fernando.  

 
SUGESTÃO 

Temos na nossa comunidade várias famílias carentes que necessitam de 
nossa ajuda. Como essa carência geralmente não é só financeira, que tal 
seu núcleo adotar uma dessas famílias? Orem sobre isso e conversem com 
um dos diáconos. 

 
ORÇAMENTO DOMÉSTICO: COMO ESTÁ O SEU? 

No dia 29 de março aconteceu uma oficina sobre Orçamento Familiar. 
Tivemos a participação de 22 pessoas, incluindo adolescentes! Caso 
queira participar de uma nova turma procure Glaucia ou Daison e deixe 
seu nome. 
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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, para ter boa administração de compras de materiais, não ter 
acidentes e nem problemas de urgência e emergência. Pela comissão 
executora da obra.   

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

• Pela vivência relacional e curas terapêuticas, 
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 Algemiro;   

• Pela geração de empregos: Curso de pintura 
ou artesanatos que poderá gerar uma 
cooperativa de renda. Pela 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), Agropalma 
(Stanley) e Infox (Wiliam).   

• Por servos líderes cheios do Espírito: O Senhor procura por líderes que não 
esperam reconhecimento. Líderes que morreram para si mesmos. 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).  

 

• Pela cidade, região, autoridades, país e famílias.  

xxxx Orai uns pelos outros... 
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Viver primeiramente para promover a honra e a glória de Deus, 
abrindo mão de interesses pessoais. O resto é resto do resto e será 
pura conseqüência da intimidade pessoal com Jesus no “Quarto de 
Escuta”.  
 
  

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 

NÃO é apenas Estudo Bíblico ou ED, cultos, núcleos e outras atividades e 
programas. MAS, é vivência, comunhão, estar juntos, compartilhar, 
crescer juntos, lazer, férias, com bom aproveitamento do tempo e do 
domingo com a família e amigos.  

Com vida na vida e com o exemplo. A partir dos próprios filhos e dos 
amigos, vizinhos e outros do círculo imediato de relacionamentos 
duradouros. Sob a base que gera obediência à ordem de Jesus de fazer 
discípulos. 

Tudo em 2 asas:Tudo em 2 asas:Tudo em 2 asas:Tudo em 2 asas:    NÚCLEOSNÚCLEOSNÚCLEOSNÚCLEOS e e e e Cultos Cultos Cultos Cultos        
Núcleos em 4 Es, sob 4 Ss, de geração integrada, com crianças e adultos 
juntos, para edificar um ao outro. Com 5 a 10 pessoas, para facilitar 
prestação de contas, companhia de jugo e multiplicação, conforme instrução 
de Jetro a Moisés em Ex 18.21.   

LÍDERESLÍDERESLÍDERESLÍDERES    e auxiliarese auxiliarese auxiliarese auxiliares        
Um líder, que sempre treina seu auxiliar dentro do núcleo e um 
supervisor para cada 3 líderes de núcleos. 

                PASTORPASTORPASTORPASTOR    

Um pastor para cada 10 supervisores de líderes. 

       4 S’s: S       4 S’s: S       4 S’s: S       4 S’s: Submisso ao SSSSuperior e SSSServo do SSSSubordinado    

4 E’s: E4 E’s: E4 E’s: E4 E’s: Encontro, EEEExaltação, EEEEvangelização e EEEEdificação.        

DISCIPULADODISCIPULADODISCIPULADODISCIPULADO 

DISCÍPULO faz DISCÍPULODISCÍPULO faz DISCÍPULODISCÍPULO faz DISCÍPULODISCÍPULO faz DISCÍPULO 

   RELACIONAMENTO   RELACIONAMENTO   RELACIONAMENTO   RELACIONAMENTO 
Inicia no Quarto de Escuta. Intimidade com Deus, dentro da  
finalidade de promover a honra de Deus pra sempre, gerando obediência. 

SUPERVISORES - Conselho 
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Fenomenologia da religião 
Compreendendo  as  idéias  religiosas a partir  das  suas manifestações. 

Cácio Evangelista da Silva; Transcultural Editora e Livraria Ltda; 168 páginas. 
 
Excelente livro escrito por quem tem muita vivência com o assunto. À primeira vista a 
estrutura  sugere que o livro, dedicado à esposa Elisângela, foi escrito para missiólogos. 
Não há dúvida, entretanto, que  é compreensível a qualquer pessoa interessada em 
missões.  
 
Na tentativa de ser breve e fiel na apresentação  alguns excertos foram selecionados: 
 

• Página 32: “Olhar, ouvir e escrever são três habilidades que todo missionário 
precisa desenvolver se quiser compreender o povo para o qual vai ministrar.” 

• Página 42: “Não basta conhecer a Palavra, é preciso conhecer bem as pessoas 
para perceber suas perguntas... se a teologia bíblica não der as respostas, a cultura 
local dará, o que resultará num sincretismo religioso.” 

• Página 52: “Em alguns casos, como nos Maxacali de Minas Gerais, a concepção 
cultural do Ser Supremo serviu como ponte para apresentações do Deus 
Verdadeiro.” 

• Página 70: “Assim, o fogo pode evocar o sentido de destruição, mas também de 
purificação. A água pode lembrar devastação, mas também fertilidade.” 

• Página 76: O fato é que a religiosidade de um povo via de regra está ligada aos 
seus principais  problemas da vida.” 

• Página 99: O autor relata o resultado de sua pesquisa sobre o sinal-da-cruz como 
fenômeno religioso numa cidade mineira, tendo para isto entrevistado um padre e  
um cônego além de várias pessoas, mas os fiéis  católicos não possuem a mínima 
idéia deste  significado. 

• Página 109: “ A religiosidade Xacriabá é, portanto, o resultado de três fontes 
religiosas:  animismo indígena,  animismo africano e catolicismo popular.” 

• Páginas 124 e 125: O autor registra as atividades da missionária americana 
Sophie Muller, da Missão Novas Tribos, que  trabalhou 20 anos (1940 – 1960) no 
sudeste da Colômbia e noroeste do Brasil. Para saber se ela era humana ou “irmã 
de Deus” os índios fizeram um teste. Sem o conhecimento dela eles colocaram 
veneno numa sopa de tartaruga  para ela que a tomou toda. Ela  passou mal, 
vomitou tudo e dormiu. Quando acordou havia outro clima na aldeia. Os 
Kuripako entenderam  que um poder maior estava ali. Teve início  um 
movimento sem precedentes de conversões com milhares de convertidos. Cácio 
registra  a  opinião de que um animista só se converte genuinamente quando 
convencido de que o poder de Deus é maior que o poder das suas entidades. 
Dificilmente  este convencimento se dará apenas pela exposição de  conceitos e 
verdades bíblicas, e sim, por algum confronto de poderes no qual fique 
demonstrado a superioridade do poder do evangelho. 

 

Daison o GrandeDaison o GrandeDaison o GrandeDaison o Grande    
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. 

xxxx Vamos ler! 
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ou um dos mais novos cpvenses, com a graça de Deus. Meu nome é 
Glauco Rodrigues de Paula, tenho 30 anos e há cerca de três meses me 
sinto parte integrante desta comunidade.  

 
Nasci num lar cristão, lá em Cachoeiro de Itapemirim-
ES. Meu pai é pastor presbiteriano e, juntamente com 
minha mãe, me educou nos princípios cristãos. Sou o 
primeiro filho; tenho mais duas irmãs, e fui o único 
que saiu de casa. Vim para Viçosa em 1996, estudar 
Direito na UFV. Minhas irmãs se formaram em 
Cachoeiro mesmo (Lidiany é enfermeira; Priscila é 
advogada). Quando cheguei em Viçosa ganhei outra 
família: fui apadrinhado pelo Edgard e pela Edna, e 
ganhei quatro irmãos (até hoje chamo a Sarah de 
irmã).  
 
Gostei tanto de Viçosa que me formei, fiquei aqui, 
comecei a advogar e hoje sou Defensor Público (estou 
há pouco mais de um ano na carreira). Também foi aqui que conheci minha 
namorada, a Daniela, que é mineira e viçosense de coração.  
 
Gosto muito do que eu faço, principalmente por ajudar aquelas pessoas carentes, 
que sofrem os problemas de nossa sociedade injusta e desigual. Mas não sei se 
gosto mais do Direito ou da música. Gosto muito de viajar, conhecer lugares 
diferentes, culturas novas, enfim, esse mundão tão rico que temos por aí. Gosto 
muito também de uma rodinha de violão com os amigos, de um filme, livros. Eu 
sempre fiz parte de igrejas pequenas lá em Cachoeiro e sentia falta disso aqui 
em Viçosa (eu acho muito melhor, porque todos se conhecem, trabalham juntos 
na igreja, compartilham o dia-a-dia) e, por isso, resolvi conhecer a CPV.  
 
Mas, em pouco tempo, percebi que a CPV é muito mais que uma igreja 
pequena; é uma comunidade, como o nome já diz. É uma congregação de 
pessoas preocupadas em viver um cristianismo relacional, em construir uma 
união, par que todos cresçam e, com isso, alcancemos, um a um, cada pessoa da 
sociedade. E eu vivencio isso no núcleo 10. Em pouco tempo de núcleo e CPV 
tenho aprendido muito sobre ser cristão, sobre ser igreja; ganhei amigos; ampliei 
a visão sobre mim mesmo e melhorei meu relacionamento com Deus. E, se eu 
cresci, o núcleo cresceu e a CPV também cresceu, para a glória de Deus.  
 
E a partir do momento em que deixei de apenas freqüentar a CPV e passei a ser 
parte da CPV, quero muito louvar a Deus com os meios que Ele me deu: a 
música; a sede de justiça social; a palavra e, sobretudo, a minha vida. 

S 
xxxx Conheça seu irmão! 
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História do Núcleo 5 
 

alar do núcleo cinco pra mim é muito especial, pois faço parte dele de 
corpo e alma. Este núcleo nasceu no final de 2005 depois de uma consulta 
que o tio Edgard me fez sugerindo que eu assumisse um núcleo, pois 

aconteceria uma multiplicação. Eu meditei e orei bastante depois desta consulta 
e pensei com quais pessoas poderiam ser. Lembrei-me de pessoas que estavam 
sempre perto de mim, porém 
algumas sem envolvimento em 
um núcleo e liguei para o Edgard 
e disse que aceitaria fazer parte de 
um núcleo com as seguintes 
pessoas: Dilcimar, Galvin, Núbia, 
Túlio, Sérgio, Marília, Lisa, 
Ricardo, Tatiana, Isabela, Felipe, 
Ricardo, Eva, Lucas, Rafaela, 
Yara, Yume, Yuri, Ingrid, Jorge, 
Lucas, Felipe Leão. A partir deste 
dia fiquei muito incomodada, pois 
nunca fui professora e sou 
péssima em ensinar, eu boba 
achando que ser líder de núcleo era abrir a bíblia e responder todas as perguntas 
que seriam feitas, mas em um almoço que tivemos nesta mesma ocasião lá na 
ASPUV o Edgard falou da multiplicação e nos disse pra não ter medo, nos 
desafiando a ir de mãos vazias, pois quem faz as coisas acontecerem é o Espírito 
Santo. Estas palavras realmente mexeram comigo, primeiro porque gosto muito 
de desafio e segundo porque acalmou meu coração já que quem faz as coisas 
acontecerem é o Espírito Santo.  
 
Começamos a partir dai a nos encontrar semanalmente em cada casa, uma 
semana era uns que iam outros que não iam, alguns com  freqüência, outros 
esporádicos, uns animados outros nem tanto, mas sempre com muitas crianças e 
elas sempre animadas e isto me motivava muito. Mesmo com o desanimo de 
alguns, nunca deixamos de ligar e convidar todos para os encontros, 
piqueniques, junta almoço, junta café da manhã, caminhadas e etc. 
 
Passado um ano fizemos uma avaliação escrita com algumas perguntas básicas 
sobre fé, salvação e motivação e para minha alegria fui surpreendida com tanta 
resposta satisfatória que fiquei emocionada em saber que aquela criançada toda 
estava totalmente envolvida com o Reino de Deus e tinha convicção da 
salvação; os adultos me deram uma lição de moral nas respostas e nunca mais 
me atrevi a fazer avaliação escrita, pois tinha certeza que todos estavam 
buscando a mesma coisa que eu.  
 
Passado mais um ano outros foram acrescentados ao núcleo cinco e desta feita 
mais uma família com três crianças.. rs: o Satanley, Cinthia, Diná, Pedro e 

F 

xxxx Núcleos 
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Lucas que nos ajudaram bastante. Nesta ocasião já tínhamos grande necessidade 
de multiplicar, pois o espaço era pequeno pra tanta gente, as crianças cresceram 
e o material infantil já não era o ideal pra alguns pré-adolescentes. Pedimos 
ajuda para a Tia Edna, e juntamente com o grupo discutimos e oramos juntos 
para Deus levantar alguém para trabalhar com os Preás que surgiam e Deus 
preparou a Priscila e Luciana que saíram com o grupo de pré-adolescentes de 
seis pessoas do núcleo cinco (Núbia, Isabela, Jorge, Felipe e Lucas Leão, Luvas 
Oliveira) e se juntaram aos outros pré-adolescentes da CPV. A família do 
Santaley ficou pouco tempo conosco e foram para o Pará, deixando saudades e o 
grupo foi ficando coeso e comprometido e a cada encontro  percebia claramente 
o desejo de crescimento espiritual em meios a tantos acontecimentos, pessoas se 
colocando diante de Deus como crianças abrindo seus corações totalmente para 
receber curas para a alma. Tudo isto me motivava cada vez mais e me colocava 
a disposição de Deus, pois as coisas aconteciam mesmo pelo Espírito.  
 
Passado mais um ano outros foram acrescentados ao núcleo cinco, Guilherme, 
Fernanda e Júlio e outros por adoção. Foi um período de muito envolvimento e 
compromisso. Chequei a ficar impressionada com o amadurecimento de muitos. 
Neste mesmo ano a Fernanda se decidiu pelo batismo e Eva Oliveira por 
reconciliação vindo da igreja assembléia de Deus. 
 
Agora em 2009 já contamos muitas bênçãos já no começo do ano: As crianças 
que eram crianças já são agora os PREAS  sentiam que era hora de sair e ter o 
núcleo deles. Outra vez estávamos diante de uma situação que necessitávamos 
de pessoas disponíveis para trabalharem com os PREAS. Oramos e discutimos 
juntos para Deus levantar lideres para este trabalho. Conversamos com o 
Helinho e ele nos ajudou neste processo e o que mais me emocionou foi que 
Deus levantou pessoas de dentro do próprio núcleo  o Sérgio e Yara se 
colocaram disponíveis e tem sido só benção até agora. Saiu para o núcleo dos 
PREAS Guilherme, Yuri, Felipe e Túlio.. Glória a Deus por isso! Mais bênçãos 
aconteceu com o batismo de Núbia, Túlio, Ricardo, Tatiana, Isabela e Felipe 
durante o acampamento de carnaval! Mais bênçãos ainda aconteceu quando 
estava planejando a ir para Brasília e disse em um café com lideres que a partir 
daquela data iria ser a auxiliar do núcleo e venho praticando isto, percebendo 
que sou totalmente desnecessária, pois o grupo anda, funciona sozinho e cuidam 
um do outro.  
 

om.... Como não dá para entrar nos detalhes fico por aqui...Confesso que 
aprendi muito com estes meus queridos irmãos em Cristo, compartilhei 
alegrias e tristezas pessoais,   amadureci como nunca, escutei mais do que 

falei e  isto me fez  conhece-los. Cada um é um pra mim, especiais demais! Se 
tiver que ir para Brasília irei feliz da vida para estar todos os dias com meu 
querido marido, mas vou sentir uma saudaaaaaaaaaaaaaaaaade imensa. 
 
Mas o trabalho ainda não acabou, pois almejamos ver os nossos amigos de 
oração comprometidos com Jesus Cristo. 
 

DilcimarDilcimarDilcimarDilcimar

B 
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Entregar ofertas e dízimos em gratidão e adoração a Deus, durante o louvor, em 
qualquer domingo, faz parte da devoção pessoal. Instruímos que o comprovante 
do depósito ir para o controle do gasofilácio. Favor identificar o que é para 
Missões, Ofertas, Tubulão e Dízimos.  
 
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. 
 
 
 

ORÇAMENTO APROVADO PARA 2009 
 
RECEITA ESTIMADA   
        -  DÍZIMOS             6.550,00 
        -  OFERTAS DIVERSAS e OUTRAS           950,00 
        -  OFERTAS CONSTRUÇÃO        1.750,00 
        -  OFERTAS PARA MISSÕES             750,00 
 
                          TOTAL da RECEITA            10.000,00 
 
DESPESA PROGRAMADA   
1 PESSOAL (FGTS, INSS e Abono Férias)    4.879,00 

       - Côngrua pastoral e Encargos Sociais     4.419,00 
       - Salário e Encargos da Zeladoria e Secretaria      460,00 
2 MISSÕES, EVANGELIZAÇÃO e VERBAS  1.000,00 

      - Ajuda sustento Miss. Cácio e Emeric        750,00 
      - Verba ao presbitério e concílio superior        250,00 
3 DIACONIA E ASSISTÊNCIA          185,00 

      - Necessidades Internas e materiais         100,00 
      - Outras ajudas                  85,00 
4 MINISTÉRIOS e NÚCLEOS       3.936,00 

      - Aluguel Salão e terraço             700,00 
      - Música, cursos, materiais, Biblioteca e outros      400,00 
      - Telefone, Água e Luz             250,00 
      - Construção e investimentos         2.586,00 
 
                          TOTAL da DESPESA        10.000,00 
 
 
 

Osmar Ribeiro Júnior (JOsmar Ribeiro Júnior (JOsmar Ribeiro Júnior (JOsmar Ribeiro Júnior (Juninuninuninunin))))    
Tesoureiro Geral da Igreja  

xxxx Tesouraria 
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“Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo coração, com toda a alma e 
com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou 
dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em 

casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem.”  
Dt 6. 5 a 7 

 
PÁSCOA 

 
Domingo dia 5 de abril, 
o Ministério Infantil da 
CPV celebrou a Páscoa 
com as crianças. A 
turma do Maternal e as 
outras turmas reunidas. 
As crianças puderam 
ouvir sobre as Dez 
Pragas, a primeira 
Páscoa e a libertação do 
povo de Deus do Egito: 
Uma nova vida! 
Libertação! Depois elas 
ouviram sobre a morte e 
a ressurreição de Jesus: 
Uma nova vida em Cristo!  

 
A nossa oração é que 

elas possam desde 
agora entenderem o 

que é uma NOVA 
VIDA EM CRISTO e 

experimentarem a 
alegria da comunhão 

com Aquele que 
morreu por amor a 

nós e nos garante uma 
vida transformada 

aqui na terra e uma 
vida eterna no céu ao 

lado Dele! 

xxxx Ministério Infantil 
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Você não consegue 
voar com uma asa só. 

 
 
 
 
 
 
  

 

xxxx Figuras falam mais que 1000 palavras 

Apoio: 

 


