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CCoommUUnniiddaaddee  
EEddiiffiiccaannddoo  ppaarraa  eeddiiffiiccaarr  vviiddaass  

  ““AA  iiggrreejjaa,,  nnaa  vveerrddaaddee,,  ttiinnhhaa  ppaazz  ......  
eeddiiffiiccaannddoo--ssee  ee  ccaammiinnhhaannddoo    
nnoo  tteemmoorr  ddoo  SSeennhhoorr,,  ee,,    
nnoo  ccoonnffoorrttoo  ddoo  EEssppíírriittoo  SSaannttoo,,    
ccrreesscciiaa  eemm  nnúúmmeerroo””  
  
AAttooss  99..3311  

CPV 
9 anos! 



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 

 
“Buscamos construir 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 (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) e Yara 
         (atualização expediente). 
         (envie textos até a penúltima 4a.feira do mês) 
 Grupo de discussão na internet: cpvicosa@yahoogrupos.com.br   
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ComUnidade: Edificando para edificar Vidas 
 “A igreja, na verdade, tinha paz ... edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e,  

no conforto do Espírito Santo, crescia em número”( Atos 9.31) 
 

 igreja nasceu para edificar. A comunidade dos salvos por Jesus é um 
grupo chamado para fora, com a finalidade de abençoar, fazer conhecido 
o evangelho da graça de Deus, promover a transformação, não só das 

pessoas, mas também do ambiente onde está estabelecida. 
 
Infelizmente hoje, “igreja” é popularmente definida como um prédio, um 
edifício, um lugar específico e limitado por paredes. Um reducionismo triste que 
às vezes imprime nas mentes a idéia de que o poder de Deus e sua ação podem 
ficar confinados a um pequeno espaço. 
 
Edifícios sempre existiram e sempre vão 
existir e são importantes. Louvamos a Deus 
por todo esse movimento de envolvimento 
e contribuição para a Construção que 
estamos vivenciando, certamente é fruto da 
compreensão da visão e missão de Deus. 
 
A CPV está edificando um Centro de 
Convivência não com um fim em si mesmo, 
mas com vistas a ser um meio de edificação do povo do Senhor aqui na nossa 
região. 
 
Estamos edificando com tijolos, cimento, pedras, madeiras, etc... na Violeira, 
com vistas a edificar vidas, mas não devemos nos esquecer de algumas coisas 
importantes que compõe o edifício espiritual que está em plena atividade onde: 
 

1. Os tijolos são as pessoas com seus dons e talentos e cada um deve 
exercitá-los para o crescimento e edificação mútuas; 

2. A argamassa é o amor de Deus. 
3. O alicerce é e sempre será Jesus Cristo; 
4. Os pilares de sustentação – a Palavra de Deus. 
5. A direção é do Espírito Santo. 

 
Neste mês (junho/09) a CPV completa nove anos recebendo de Deus e de 
servindo a Ele. Louvamos ao Senhor por todas as conquistas e vitórias até aqui. 
  

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

A 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: ComUnidade: Edificando para edificar vidas 
Objetivo: 

� Aprender a perseverar nos sonhos 
� Exercitar os dons para edificação mútua 
� Investir tempo e oração na vida dos nossos amigos 

Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
07 Consultar Rev Elben Gilmar Eni Lírio  
14 Consultar Rev Jony Cláudio Isméria/William 
21 Consultar Rev Ângelo Chiquinho Lúcia/Kléos 
28 Consultar Rev Geraldo Sérgio Eliana/Junin 
     
  
Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som 
    
07 Ana Lídia/Hadassa/Davi Gláucia, Glauco, Kléos, Ricardo Vitor 
14 Gláucia/Marcella/Vitor Gláucia, Glauco, Junin, Ricardo Vitor 
21 Ana Paula/Hadassa/Davi Gláucia, Glauco, Kléos, Ricardo Vitor 
28 Ana Lídia/Marcella/Vitor Gláucia, Davi, Kléos, Jamille e Guilherme Vitor 
    
 
Reunião dos núcleos 
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  
04 Seg 19h30 Osmar e Angélica 
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 
 

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 
28 29 30     

 6   Mutirão de oração 
 7   Café com líderes (Casa Lúcia/Kléos) 
 11   feriado 
 12   Dia dos namorados 
 21   25ª Caminhada Ecológica 

 
JULHO 

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 
 13 a 23 Férias opcionais dos Núcleos 
 31   Luar de Oração 
 
 

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 
    
5 Wiliam Alves 16 Vitor Siqueira 
7 Yara Rodrigues 18 CPV 
8 Sônia (Núcleo 1) 18 Tinoco 
11 Raphael Mantovani 21 Maria Célia Ferreira 
11 Jamille Filgueiras 21 Tatiana Batista 
11 Oziel Moraes 21 Glauco 
12 Jussara Alves e Débora 22 Lígia Dergam 
16 Jorge Luis 30 Lydia Lima 
 
CAMPANHA 1: TUBULÃO – Encerrada na Feijoada   
 
Foram 40 iniciativas que totalizaram R$ 20.150,00 (= 31 
tubulões completos). Muitos decidiram pagar parceladamente e 
outros são promessas parciais (que não completaram o custo de 
um tubulão).  
 
São estas as 40 iniciativas: 1.Affonso-Débora; 2.Algemiro 
Gonçalves; 3.Álvaro-Sheila; 4.Ana Lídia; 5. Ana Paula-limpeza 
de dentes; 6. Angélica Ferreira; 7.Carlos-Shyrlei; 8.DvDs do 
Acamps; 9.Daison-Tia Maria; 10.Edgard-Edna; 11.Elias-Judite 
Campos; 12.Feijão Tubulão Juvenal; 13.Feijoada Marlene-Anas; 
14.Francisco e Família; 15.Galvin-Dilcimar; 16.Glauco 
Rodrigues-I; 17.Helinho-Gláucia; 18.Hilário-Ana Paula; 
19.Junin-Eliana; 20.Juvenal-Luiza; 21.Kléos-Lúcia; 22.Lava-
Jato Jovens; 23.Lucille Ferreira; 24.Maria Estela Rodrigues; 
25.Marlene-Festas; 26.Neuza-Tatão; 27.Paulo Afonso-M.Célia; 
28.Ricardo-Tatiana; 29.Rolf-Cássia Silva; 30.Rolf Puschmann; 
31.Salão Gilmar-Yara-Eni; 32.Sérgio-Beatriz; 33.Stanley-
Cinthia; 34.Ubiracy-D.Lídia; 35.Wiliam-Jussara; 36.Tinoco-
Elíbia; 37.Glauco Rodrigues-II; 38.Ana Paula Fernandes; 39.Sérgio-Beatriz-II 
(Madeireira); 40.Emeric-Marcy.  
 
Já fizemos todos os tubulões, sendo 9 de 10 metros de profundidade, 9 de 7 
metros, 13 de 5m e 9 de 3m  num total de 238 metros de ferro, cimento, pedras 
e vigas para receber o contra-piso. Encerramos esta campanha de captação pró-
construção na Feijoada no dia 31 de maio, com muita gratidão a Deus por 
todas as iniciativas.  

xxxx Datas e números 
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CAMINHO DE ORAÇÃO  
O terreno da CPV tem mais de 10.000 m2, estrategicamente localizado entre 3 
bairros: João Braz, Recanto da Serra e Violeira, com uma vista perfeita das 
serras de Minas. Abaixo da construção temos um Caminho de Oração no meio 
das árvores que serve para reflexão, meditação e oração. Use este espaço no seu 
quarto de escuta.  
 
150 anos da IPB  
A Igreja Presbiteriana do Brasil, que a CPV faz parte, 
começou com Simonton, que largou a carreira do 
Direito e veio viver no Brasil, casou-se, teve uma filha 
e morreu em 8 anos, mas deixou plantada uma grande 
igreja nacional: IPB, IPI, Conservadora, Unida, 
Renovada, outros ramos presbiterianos e a maior 
universidade particular da américa latina: Mackenzie 
em S.Paulo, fora muitos projetos sociais no País todo.  
Mais tarde, há 50 anos chegava em Viçosa os primeiros 
evangélicos, estudantes da UFV: Osmar Ribeiro, 
Daison Olzany, Paulo Affonso e outros sustentando 
hoje 3 igrejas presbiterianas e várias congregações e 
pontos na nossa região.  
 
IP DE SANTA MARGARIDA  
Na nossa região houve um culto de gratidão pelos 150 anos da IPB, na Igreja 
anterior do Presbítero Osmar Ribeiro, em Santa Margarida, Minas. Ele foi 
homenageado e foram alguns amigos de Viçosa e da CPV.   
 
CURSOS NO CEM  
Em Julho no CEM haverá cursos especiais toda semana. Vale a pena inscrever e 
participar: 1. Formadores de Consciência Missionária, 2. Psicologia da família 
(assessor familiar) e 3. Psicologia Pastoral. O CEM é uma associação sem fins 
lucrativos formada por evangélicos de Viçosa interessados em Missões. Ele 
treina estudantes e profissionais e oferece cursos especiais e de pós-graduação 
para pastores.  
 
CONGRESSO EM S.PAULO  
O Ézer e Sarah participaram de uma conferencia de missões em São Paulo, dias 
28 a 30 de maio, com nomes de expressão nacional e assuntos do interesse geral 
da igreja que zela pelo Reino de Deus. Apesar de ser ainda estudante de 
Contábeis na UFV a Hadassa também em S.Paulo, participou da 3ª etapa da 
seleção para treinee em auditoria da KPMG dia 28 de maio e aguarda o 
resultado.  
 

xxxx Notícias gerais 
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ACAMPAMENTO DE CARNAVAL  
Provavelmente o nosso próximo acampamento será no sítio EVA – Espaço de 
Vivência Ambiental, saindo de Viçosa para Coimbra, entrando à direita antes do 
trevo de Cajuri.  
 
Nosso preletor, Pr Heliel de Goiânia escreveu o seguinte:  
“Se antes do pecado já havia fronteiras naturais, agora elas precisam ser ainda 
mais delimitadas, mesmo que a tendência natural e pecaminosa seja sempre por 
quebrar tais limites. Ao contrário do que se pensa, os limites nos libertam. Eles 
nos ajudam a não extrapolarmos e, muito menos, estrangularmo-nos. Um 
exemplo claro é a ordem de Deus a Moisés. “Marcarás em redor limites ao 
povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite; todo 
aquele que tocar o monte será morto” (Ex 19.12)”. 
 
CASAMENTO  
Estão programando casar no dia 18 de dezembro os noivos Ezer e Sarah e 
pedem orações por isto e pelo ministério missionário que desejam assumir, 
como fazedores de tendas, em qualquer lugar que Deus quiser enviar.  
 
DIA DOS NAMORADOS  
Fique atento que neste mês têm conversa de casal, oração e festa para os 
namorados. Alguns núcleos se juntarão no campestre e outros certamente 
celebrarão de alguma forma.  
 
ANIVERSÁRIO 9 DA CPV  

A CPV é uma associação jurídica legal diante do País, 
devidamente organizada como igreja. Para ser membro 
desta associação é preciso ser servidor de Jesus e 
publicamente batizado. Em junho comemoramos 9 anos 
de abertura do salão para cultos e reuniões no Bairro João 
Braz onde estamos. Vamos ser gratos a Deus e celebrar 
durante o mês com convidados externos pregando nos 
nossos cultos, como o Reve (Elben), Geraldo Márcio e 

outros.  
 
MOMENTO CPV – NOSSO MOMENTO  
São 5 minutos dinâmicos de comunicação e avisos durante o culto para você 
ficar por dentro da sua comunidade. Mas começa às 18h15, se você chegar 
atrasado vai perder o “nosso momento”.  
 
MUTIRÃO DE ORAÇÃO e PELADA 
Mutirão de oração dia 06/06 no quiosque com brincadeiras a partir das 14h00, 
com coordenação do Ézer e Tia Edna. Dia 27/06 - Pedaladas para todas as 
idades saindo do quiosque indo para universidade e voltando. 
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Ore sem cessar... (toda terça-feira 18h30 no salão):     

1. Geral e pelos filhos: Terça-Feira 18h30 no salão.  
2. Supervisores, G4: Terça, 21h00.  
3. Nos núcleos durante a semana.  
4. Mini-Vigília em luar bimestral no quiosque.    

• Pela Construção do Centro de Convivência da CPV: Para não faltar 
recursos, para não parar a obra e nem ter acidentes ou problemas de urgência 
e emergência. Pela comissão executora da obra: Kléos, Junin, Serginho, 
Baêta e Paulo Affonso.   

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

• Por curas terapêuticas e paixão evagelizadora, 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 (fonoaudiologia), 
Sheilla (Odontologia); Supermercado Viçosense (Ricardo e Tatiana); Rede 
de vendas (Osmar Ribeiro e Isméria); Serviços e festas (Marlene, 
Ricardo/Eva); Cerimonial (Tatiana); MC Planejados (Márcia); Microlins 
P.Nova (Kalebe); Vidros Colpany Ubá (Almir/Beatriz); Madeireira Sta Rita 
(Sérginho); 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 e que geram 
bênçãos ao outro.  

• Pelos servos apoiados fora de Viçosa: Affonso e Débora (Pesquisa e 
doutorado na Escócia); Cácio e Elisângela (Projeto Amanajé – Amazonas); 
Emeric e Marcy (Escócia); Hilário e Ana Paula (Pesquisa nos EUA); 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 de Viçosa, região, autoridades, país e famílias. 

xxxx Orai uns pelos outros... 
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ALVO DE CADA MEMBRO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

APAIXONANDO-SE  

Não basta entender, é preciso apaixonar-se pela evangelização. Cada 
participante é convidado a se doar, proclamar ao amigo e caminharem juntos 
fazendo discípulos de Jesus, para formar uma família com filhos parecidos com 
Jesus, conforme Rm 8.29.   

Onde você está servindo a Jesus? 

ENFIM, O QUE É A CPV?  

É uma igreja que valoriza a família na edificação, no evangelismo, no 
discipulado e no pastoreio mútuo com prestação de contas uns aos outros em 
grupos pequenos, que chamamos de núcleos, para as gerações vindouras e que 
busca construir uma comUnidade intencionalmente relacional, a começar no 
quarto de escuta com Deus, sempre comprometida em ser, para transformar cada 
pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus, formando persistentemente 
líderes capazes, influenciadores e facilitadores apenas para servir uns aos outros 
em amor, permitindo plena atuação do Espírito Santo, visando experiências 
individuais com Jesus.  
 
  

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 

Cidade/Bairro 

       Freqüentadores 

  Membros Maduros  

 

NÚCLEOS  
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A   PROVA  DE  FOGO 
Filme 

 
Filme  bastante realista, que focaliza problemas basicamente de casais 
jovens ou que está começando a vida conjugal.  Bastante focado no cotid-

iano, que pode destruir uma bonita 
relação. Mostra como desentendi-
mentos oriundos em comportamen-
tos comuns, individuais, podem 
acabar com um bonito casamento.   
Por outro lado, a beleza do filme 
está na resolução do problema, com 
naturalidade, mostrando como é 
possível, sem usar a Bíblia inicial-
mente mas usando seus princípios, 
sem choques culturais. O método 

utilizado para se chegar a tais princípios bíblicos é fantástico. Com sa-
bedoria nos ensina a termos ou usarmos a criatividade para corrigir os 
nossos erros, salvar nosso casamento, desfrutarmos de uma vida conjugal 
feliz e exemplar. Afetar positivamente familiares e colegas de trabalho.   
O filme mostra naturalmente o que acontece com todos nós, particular-
mente quem ainda não se aposentou, isto é, quando estamos acordados, 
em atividade, não dormindo em casa, nós passamos mais tempo com nos-
sos colegas de trabalho do que com nossos familiares. Naturalmente, 
querendo ou não, os problemas  vividos são sentidos pelos colegas e 
oportunidades de ajuda ou de interferir negativamente se apresentam com 
grande intensidade. É uma  parte bonita do filme que incentiva, na 
prática, o nosso lado  cristão.   
Finalmente, o filme evidencia que um casal jovem, que tem  e precisa 
manter sua privacidade, eventualmente precisa também de socorro  de 
seus pais.  Filme muito bonito, com todos artistas desconhecidos. Re-
comenda-se assistir individualmente ou com poucas pessoas e depois dis-
cutir em grupo maior. Resultado garantido de crescimento em termos de 
relacionamento conjugal.  
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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Maria Olzany Silva, Tia Maria para todos. E beijoqueira desde menina. Nasci em 
Ipameri &ndash; Goiás. Avós fazendeiros muito católicos . Meus pais omitiram meu 
sobrenome Vieira e ficou : Maria da Santíssima Trindade. Não gostava deste nome, 
talvez porque fui morar com meus tios Presbiterianos em Araguari,MG,  após a morte de 
meu pai, quando eu tinha 4 anos de idade. Ao morrer ele me pediu ajuda, e como não 
sabia como ajudá-lo, cresci com vontade de ser enfermeira, porque não pude ajudá-lo e 
querendo ajudar todo mundo.  
 
Iniciei Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola de Enfermagem Cruzeiro do Sul,  
em Rio Verde , 
Goiás, estimulada 
por uma irmã do 
Daison, também 
enfermeira, que tinha 
sido Diretora 
daquela Escola, que 
era anexa ao 
Hospital Evangélico 
mantido pela West  
Brazil  Mission, da 
Igreja Presbiteriana 
dos EE UU. 
Trabalhei muito e 
aprendi muita coisa 
nova e tive muitas 
experiências boas. 
Quando decidi me 
casar com Daison, ele não me deixou terminar o Curso, faltando 7 meses ( o curso era de 
1 ano e 9 meses).  
 

le queria que eu fosse enfermeira dele e dos filhos  e que não me deixaria 
trabalhar. Casamos em 30/7/1965 e em 12/8/1965, ainda em Lua de Mel, 
participei da Organização da I.P.V. Como não gostava do meu nome, aproveitei o 

casamento para colocar todo o sobrenome do Daison e meus filhos também têm o 
mesmo sobrenome. Sou mulher  de oração, mas gosto de orar sozinha pelos meus 
irmãos em Cristo, pela família, pelos amigos que me pedem  oração e pelas pessoas que 
não pedem mas sei que precisam de oração, pela Igreja,  pela construção, enfim pelo 
mundo todo.  Depois agradeço a Deus pelas respostas através de minhas orações. E 
Deus sempre tem me ouvido. Às vezes responde logo, às vezes me manda esperar e às  
vezes não responde como pedi mas responde melhor do que pedi.  E eu sempre 
agradeço! Nos acampamentos da Igreja sempre fui escalada enfermeira e até hoje ajudo. 
Gosto muito de cuidar das pessoas. 

E

xxxx Conheça seu irmão! 
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 primavera aqui chegou, ainda que tímida, mas trazendo muito ânimo. Os 
dias bem mais longos fazem diferença (agora amanhece antes de 5h e 
anoitece por volta das 22h. Ver as árvores com folhas pela janela é muito 

confortante, especialmente depois de  longos e escuros meses só vendo galhos 
aparentemente secos. 
 
Isso nos ensina sobre aqueles tempos em que 
parece que tudo secou (ou congelou) na nossa 
vida: precisamos nos lembrar que a seiva da 
Videira verdadeira não congela nem seca em nós 
se permanecemos ligados a ela - isto é, a Ele, 
Jesus. No tempo certo a vida volta a brotar e os 
frutos vêm. Com muito trabalho, especialmente 
para a Débora, o tempo tem transcorrido bem. 
Temos sido supridos pela graça de Deus e 
confortados pelo Espírito Santo. Conforme a 
Débora já relatou, fez muita diferença para nós a 
viagem dela ao Chipre e Turquia, quando 
aprendemos sobre o desafio de ser cristão onde 
isso não é aceito como 'normal'.  
 
O grupo de famílias que tentamos formar não 
tem se reunido mais. Tentamos por algum tempo 
nos reunirmos quinzenalmente aos sábados, mas, 
como a cada semana vinha uma família diferente, 
percebemos que não estava acontecendo o 
crescimento relacional, tão importante nesse 
propósito. Aguardamos de Deus a orientação sobre a forma de serviço que 
deseja de nós nesse momento. Continuamos em contato com diversas famílias e 
casais sem ligação com uma igreja, desejando ser instrumentos dEle em seu 
resgate. Anne e Amanda tem crescido e nos surpreendido com suas descobertas 
e perguntas. É muito gostoso ver como a fé em Jesus é parte delas, e nossa 
oração é para que seja sempre profunda, real e coerente, indo além do discurso. 
 
A Igreja Presbiteriana aqui precisa de orações. Em concílio, no sábado passado, 
aprovou que um pastor homossexual more com o parceiro na residência 
pastoral.  Estão agora debatendo o "casamento gay" na igreja, uma vez que 
legalmente já é aceito. Alguns preveem uma grande divisão na denominação por 
causa desse ponto. 
 
Agradecemos o carinho da CPV, as orações e as sempre animadoras notícias. É 
importante participarmos do que acontece por aí, então, mantenham-nos 
informados. 
 
Abraços cheios de saudades, 
 

Amanda, Anne, DéborAmanda, Anne, DéborAmanda, Anne, DéborAmanda, Anne, Débora e Affonsoa e Affonsoa e Affonsoa e Affonso    

A 
xxxx Notícias do campo 



13 

Contato, Junho de 2009 

 
 
    

“Sejam todos prontos para ouvir,  
tardios para falar e tardios para irar-se” 

(Tiago 1:19) 
 

itenta por cento das vezes, as pessoas não 
perdem seu emprego por não serem capazes de 
executar suas tarefas, mas por serem incapazes 
de se relacionar de forma adequada com as 

pessoas ao redor. Se você souber seguir as três 
instruções dadas por Tiago, a probabilidade de que 
isso aconteça com você cairá praticamente para zero.  
 

1. Seja pronto para ouvir! Permanecendo calmo e 
recusando-se a reagir impulsivamente, você 
terá uma melhor percepção da situação e 
também ganhará o respeito das pessoas! “O tolo dá vazão à sua ira, mas 
o sábio domina-se” (Pv 29:11).  

 
2. Seja tardio para falar! Se você fala muito, ou rápido demais, aqui estão 

dicas para desacelerar:  
 

a. Pare. Simplesmente pare de falar. Repire. Conte até 10. Peça 
desculpas e vá até o banheiro.  

 
b. Habitue-se a não interromper as pessoas. Permita que a outra 

pessoa continue o que está dizendo até que ela tenha terminado.  
 

c. Pergunte a si mesmo: Por que estou falando tanto? Por causa da 
minha insegurança? Da minha ansiedade? Por que sinto 
necessidade de estar no controle o tempo todo? Desejo 
impressionar as pessoas? A razão pela qual a maioria de nós tenta 
convencer, impressionar ou controlar os demais é porque temos 
dificuldades em confiar que Deus realizará o que há de ser 
realizado. Em outras palavras, falar demais significa confiança de 
menos.  

 
3. Seja tardio em irar-se! Se você observar os dois primeiros princípios, 

você provavelmente se sairá bem no terceiro. Simplesmente acontecerá.  
 
Você pode progredir nestas três áreas, comece hoje mesmo! E se fizer isso 
continuamente ano após ano, chegará ao fim de sua vida e dirá a si mesmo: “Sou 
tão grato por ter levado a sério a Palavra de Deus!” 
 
 
Tinôco Tinôco Tinôco Tinôco     
(Texto enviado por email Devocional PROAC) 

O 

xxxx Pastoral 
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“Se antes do pecado já havia fronteiras naturais, agora elas precisam ser ainda 
mais delimitadas, mesmo que a tendência natural e pecaminosa seja sempre por 
quebrar tais limites. Ao contrário do que se pensa, os limites nos libertam. Eles 
nos ajudam a não extrapolarmos e, muito menos, estrangularmo-nos. Um 
exemplo claro é a ordem de Deus a Moisés. “Marcarás em redor limites ao 
povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite; todo 
aquele que tocar o monte será morto” (Ex 19.12)”. 

Pr HelielPr HelielPr HelielPr Heliel    
 

u tenho falado que, quando se trata de levar pessoas a Deus, não será uma 
estratégia de missões que fará isso, mas um desastre! Que o leitor não me 
tenha por cínico ou irresponsável. A questão é que a auto-suficiência hu-

mana é inimiga da fé em Deus. E somente quando essa ilusão é despedaçada nós 
nos abrimos para a verdade sobre quem somos e por que, afinal, estamos neste 
planeta. Minha opinião é que, à medida que as ameaças a nossa existência se 

multiplicam, mais e mais as pessoas se voltam para ouvir. 
 

(Jesus e a terra, a ética ambiental dos evangelhos, Editora Ultimato, pg 19) 
 

"É muito fácil chegar ao céu, é só ler Mateus 18. 1 a 3. 
O Ministério Infantil é 

realmente uma dádiva; ali se 
consegue ser e fazer! 

Me lembro bem do 
Acampamento da CPV com a 

pregação do  pastor Heliel:  
"_ Engano nosso se porventura 

pensamos  
que os pequeninos não 

entendem nada." 
Eu afirmo que estão totalmente 

ligados!  
A partir daí comecei a ver as 

lições que preparava por outro ângulo (principalmente o Maternal) mais 
competente,  

não que eu não fosse. 
Como Facilitadora do Criança 2 (5-6 anos) e PREÁs,  

vivencio ainda mais o interesse deles. 
Foi preciso experimentar verdadeiramente o Ministério Infantil  

para me deixar conduzir realmente pelo Evangelho e viver a Palavra de Deus. 
 

Yara BernallYara BernallYara BernallYara Bernall    

E 

xxxx Frases que ficam 
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 núcleo 6 está vivendo uma nova fase. 
Desde o início do mês de maio, os 
auxiliares Hilário e Ana Paula 

mudaram-se provisoriamente de Viçosa. 
Foram para os Estados Unidos onde ele faz 
seu pós-doutorado. O núcleo tem sentido 
bastante a ausência deles.  
 
Por isso, nos reunimos recentemente e discumos novamente o papel do nosso 
núcleo. Buscamos fortalecer conceitos como “o que somos, o que não somos”, 
“quais são nossos objetivos”, etc. Chegamos a conclusão que o núcleo tem sido 
importante para a vida de cada um de nós que frequentamos. Tem havido vários 
testemunhos de como o núcleo tem influenciado positivamente nossa caminhada 
em direção ao entendimento do evangelho da graça.  
 
Com a ausência dos Mantovani, decidimos buscar novas lideranças através de 
uma participação mais ativa de todos os membros nos 4Es. Assim, esperamos 
que com o tempo, qualquer membro possa liderar o núcleo. Como exemplo, os 
anfitriões de cada reunião será o responsável pelo quebra-gelo.  
 
Uma grande conquista do nosso núcleo vem sendo o foco na Bíblia. Opiniões 
próprias vendo sendo, agora, discutidas à luz da Bíblia. Assim, a pergunta “o 
que é que o texto diz sobre o assunto?” é muito frequente. O roteiro vem sendo 
bem explorado como guia para responder a pergunta.  
 

KléosKléosKléosKléos    
NÚCLEO: 

 Agarre esta chance de ser pastoreado  
e cresça trazendo amigos. 

 

O 
xxxx Núcleos 
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xxxx Figuras falam mais que 1000 palavras 

Apoio: 

 


