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ttooddaass  aass  cciiddaaddeess......    
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ttooddaa  ssoorrttee  ddee  ddooeennççaass    

ee  eennffeerrmmiiddaaddeess””  
  

MMtt  99..3355  

2ª Campanha 

pro-construção 

Vamos ler! 

Emeric fala de sua 
experiência 
missionária  na 
Escócia! 
 
Conheça seu irmão:  
Você já conhece o 
Serginho? 

My Way -
meu jeito! 
Ponto de 
vista de 
Hilário 

Mantovani

Você tem bons 
hábitos? 



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  
Dilcimar Mello, Tesoureira        dilcimar@saaevicosa.com.br  
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 (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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O Eterno na história humana 
 “E percorria Jesus todas as cidades... 

 pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades” (Mt 9.35) 
 
 

ste tema foi proposto com o fim de esclarecer que o Deus eterno 
intervém na historia humana, tornando relevante e urgente o cristianismo 
que apresenta o Cristo bíblico, acessível e o Cristo que vai em busca das 

pessoas, presas a enfermidades, a pensamentos filosóficos, à religiosidade e a 
pecados ocultos. Estas pessoas, que perderam o sorriso dos lábios, o sono dos 
olhos e a esperança do coração são alvos do amor e da visita do Deus eterno.  
 
Este quadro revela o desgaste emocional, psicológico, físico e financeiro, que 
boa parte da 
humanidade 
vivencia. Para 
piorar as exigências 
sociais e familiares, 
também contribuem 
para desajustes 
múltiplos e 
carências 
profundas, levando 
muitos a desertos 
infindáveis e 
desesperadores. 
 
É neste contexto, que o Deus eterno age, quando as forças e capacidades 
humanas acabam Deus é chamado; então o Senhor Jesus, de forma 
surpreendente intervém aparecendo na vida das pessoas para mudar a história 
delas, ora curando, ora orientando, ora perdoando... Oferecendo esperança etc... 
 
Uma oportunidade divina, fundamental para que a pessoa humana encontre de 
novo sua verdadeira semelhança com Deus, e retome o propósito da vida que o 
Senhor prescreveu, através da sua palavra eterna e restauradora. 
 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

E 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: O Eterno na história humana. 
Objetivo: 

� Creia que Deus age na história humana, nunca duvide disso. 
� Creia que ele pode mudar a história da nossa vida. 
� Creia que ele pode nos visitar quando menos esperamos. 

Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
05 O vírus da dúvida (Mt 15.29-16.4) Pr Helinho Gilmar e Eva Terezinha/Osmar  

12 Inclusão social (Mc 1.40-45) Osmar Ribeiro Cláudio e Ézer Márcia/Tekinho 

19 Uma visita inesperada (Lc 24.36-42) Daison Olzany Chiquinho e Isméria Ana Maria 

26 Estudo: o plano da salvação (Jo 3.16-21) Pr Helinho Sérgio e William Lydia/Ubiracy 

     
  
Músicos e cantores 

Dia Cantores Músicos Som 
    
05 Gláucia/Ana Paula Gláucia, Glauco, Kleos, Ricardo À 
12 Hadassa/Ana Paula Junin, Ricardo, Glauco, Jamille, Kléos procura 
19 Hadassa/Marcella Kleos, Junin, Ricardo, Jamille de 
26 Gláucia/Marcella Gláucia, Glauco, Davi, Ricardo voluntários 
    
 
Reunião dos núcleos 

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  
04 SEG 18h30 Osmar/Terezinha 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 Adolescentes SEG 19h30 Priscila Ladeira 
09 Jovens  SAB 19h30 Marcella e Hadassa 
10 Jovens QUA 20h00 Ézer/Sarah 
 

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 
26 27 28 29 30 31  

 5   Café com líderes (Casa Osmar/Terezinha) 
 12 a 25 Ferias opcionais dos núcleos 
 31   Luar de oração 

 
AGOSTO 

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 

 2   Café com líderes 
 7   Filme debate nos Núcleos (livre) 
 29   Mutirão limpeza geral quisque para   
    ocupação oficial (Mudança).  

23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

xxxx Calendário 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo.  
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
01 Osmar Ribeiro 15 Casamento Osmar  e Terezinha 
06 Casamento Affonso e Débora 20 Joana Moraes 
06 Juvenal Duarte 22 Lucas Oliveira 
09 Maria Estela Cordeiro (Núcleo 3) 24 Paulo Leal 
09 Túlio Alves 30 Casamento Daison e tia Maria 
14 Cácio Silva 30 Daison Olzany 
14 Casamento Lenira e Evaldo   
 

2ª CAMPANHA DA 
CONSTRUÇÃO 
 

inda temos para receber, 
muitas promessas de 
tubulões e outras sendo 
pagas em prestações, 

sendo um sucesso a primeira 
campanha pelos envolvimentos e 
compreensão de todos. Desde as 
promessas pessoais, moedas do 
porquinho até fechar na grande 
Feijoada.   
 
Neste mês, estamos lançando a 2ª Campanha para terminarmos a Laje. 
Precisamos fazer 805 m2 de laje a um custo de R$ 190,00 cada metro e só 
depois virá o telhado.  
 

Você pode contribuir com quantos metros quiser de laje e ainda pedir ofertas 
para um amigo, parente ou juntar um turma para doar alguns metros de laje. É 
só manifestar o interesse em participar da Campanha ao Daison ou Edgard.   
 

Nossa tesouraria geral tem uma despesa mensal autorizada em torno de R$ 7 mil 
reais, cobertos com ofertas e dízimos. Não podemos abandonar nosso 
compromisso de sustentar a administração, pastoreio, missões e demais 
atividades da CPV, com liberalidade e alegria em gratidão por Jesus.  
 

Esforce para comprar alguns metros de laje da nossa construção, além do seu 
compromisso pessoal para o sustento normal da igreja, pois desejamos mudar 
em setembro.    

A 

xxxx Datas e números 
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NOVA, antiga, TESOUREIRA   
Por mudanças de planos do tesoureiro Junin, e também pelo adiamento de 
mudança pra Brasília da Dilcimar a ex-tesoureira DILCIMAR MELLO assumiu 
de novo os controles da Tesouraria Geral da Igreja e construção. E.mail: 
dilcimar@saaevicosa.com.br Telefones: saae 3891-5215 em casa 3891-2563. 
Procure sempre depositar sua contribuição na conta da CPV na CEF e coloque o 
comprovante no gasofilácio para maior segurança.    
 
ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS E DIÁCONOS   
Por mais 5 anos, até o final do ano a Assembléia Geral dos membros batizados 
da CPV deverão escolher pelo voto secreto 4 presbíteros e 4 diáconos para 
compor a liderança formal da CPV, pois todos os mandatos estão vencendo em 
dezembro. Orar e pedir orientação correta para recomposição do Conselho e da 
Junta Diaconal.  
 
CANTINHO DE ORAÇÃO pra família  
OU pode ser o seu “Quarto de Escuta” eventual. Temos uma trilha ou caminho 
de oração logo abaixo da construção no meio das árvores que serve para ajudar 
na sua reflexão, meditação e oração. Aproveite deste privilégio.  
Visite sempre este espaço para seu deleite espiritual e interceda pelos amigos.  
 
CURSOS NO CAMPUS DO CEM - Julho  
Neste mês de 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. (www.cem.org.br).   
 
INTERAÇÃO IPV, CPV e V.SOL  

� Estamos envolvidos como igreja e corpo de Cristo em projetos comuns, 
como a Rebusca, Agencia Interseve e o CEM.  

� Estes 3 projetos atingem todo o Brasil e mais de 33 países.  
� A Rebusca atende mais de 300 crianças carentes de Viçosa e suas famílias. 

Um projeto mantido com apadrinhamentos.  
� A Interserve é uma agencia de envio missionário para países da janela 

10x40. No Brasil está ligada ao CEM.  
� O CEM é uma escola de treinamento para formar líderes capazes de 

influenciar vidas no exercício das suas profissões.  
� Quase 100% da CPV contribue com a Rebusca e muitos trabalham 

voluntariamente na Interserve e no CEM. Este encontro de igrejas é a 
melhor interação que existe no Corpo.   

 

xxxx Notícias gerais 
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CONVITE DE CASAMENTO  
“Escrevemos para convidar vocês para o casamento do nosso filho Jônatas 
Almeida com a sua noiva Miriã Schimidt em Goiânia dia 19 de julho”. Jony e 
Lênia (IPV). 
 

 
 
ORNAMENTAÇÃO - PRESENTE  
A tia Angélica deu de aniversário para a CPV duas lindas toalhas. Direto de 
Fortaleza! Os nossos momentos de Celebração aos domingos estão mais 
bonitos. Parabéns pela iniciativa tia Angélica! 
 
ACONTECEU EM JUNHO. Veja: 
MÊS DOS NAMORADOS E DOS 9 ANOS DA CPV.  

� Celebrações com pregadores de fora: Reve (Elben), Jony, Angelo e Geraldo 
Márcio, numa integração de amizade entre a CPV, IPV e Vale do Sol.  

� Vários caldos nos núcleos, bolo e comemorações diversas.  
� Caminhada ecológica conhecendo o sítio do Juvenal.  
� Luar na trilha ou caminho de oração do quiosque.   
� Filme à prova de fogo em debate, após um leve churrasco para casais no 

sítio EVA.  
� Mutirão de oração por crianças em risco no mundo, além de futebol e 

pedalada pela UFV.  
 
QUE BESTEIRA é ESTA DE CAMINHAR!  
Nada disso. É uma riqueza enorme. Caminhada Ecológica é uma atividade como 
porta de entrada dos amigos. É pra onde você convida e introduz amigos no seu 
núcleo. Onde você troca idéias em conversas informais passeando pelo campo e 
conhecendo melhor as pessoas. A 25ª caminhada da CPV foi pra conhecer o 
sítio do Juvenal e Luiza no último dia 21 de junho.  
Você observa a natureza, vê plantas, jardins, árvores, bichos, água e respira ar 
puro num domingo de manhã.  
Seu núcleo pode fazer quantas caminhadas extras quiser.  
Desfrute deste privilégio sempre que puder.  
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ANA LÍDIA NA EUROPA  
Agora ela ficou pra frente demais. Está levando a sobrinha mais velha Hannah 
pra conhecer e bater perna em vários paises da Europa neste mês de julho. Elas 
vão encontrar com as famílias Zuin, Vasvary e del Pino. Desejamos bênçãos 
sobre a viagem de ida e volta.  
 
ANGÉLICA VIRANDO AVÓ   
No próximo mês de agosto a Dona estará sob 
vigília em Belo Horizonte com o filho Júlio 
que se tornará pai, pela 1ª vez.  
 
GUSTAVO DERGAN – Gutt 
Ainda mais bonito, mais maduro, mais 
preparado para o vestibular, acaba de voltar do 
seu intercâmbio cultural nos EUA em junho.  
 
CARNAVAL - 2010  
Se você ainda não conseguiu quitar o último acampamento, procure a Hadassa, 
liquide e já inscreva pro próximo de 2010.  
O próximo acampamento será no sítio EVA – Espaço de Vivência Ambiental, 
saindo de Viçosa para Coimbra, 12 km, entrando à direita antes do trevo de 
Cajuri. O custo por pessoa será de R$ 125,00 em parcelas, a seu gosto. 
 
DIÁCONOS e o CONTROLE DO GASOFILÁCIO  
Agora os Diáconos se organizaram em duplas de responsabilidades.  
As escalas estão ampliadas com a inclusão do Sr. Ubiracy no controle da 
receita do gasofilácio e depósitos; Do Sérgio, William, Ézer, Isméria e Eva 
para auxiliarem no processo de introdução e organização do ambiente de 
reuniões.  
 
SUCESSO DA FEIJOADA TUBULÃO 
Nossa Feijoada Tubulão foi um sucesso. Conseguimos arrecadar 3 tubulões 
completos, o que significa uma quantia de R$ 1.952,80 que foi repassada para o 
nosso fundo de construção. Umas 400 pessoas almoçaram. 
 
ANTES E DEPOIS...  
Esse foi o tema da Revista adotada pelo Ministério Infantil da CPV para o 
primeiro semestre de 2009. Encerraremos no domingo dia 1º de julho. Foram 17 
lições baseadas na carta de Paulo aos romanos. Essa carta retrata a grande 
revelação do evangelho. O antes e o depois da genuína conversão de quem se 
rende ao Salvador Jesus e da transformação operada por Ele. Antes de nosso 
encontro com Jesus estávamos sem direção. Depois, passamos a crescer 
espiritualmente e a nos transformar pela ação do Espírito Santo de Deus. Que os 
estudos tenham sido tão significantes a ponto de provocar uma metamorfose na 
vida das nossas crianças,  na vida dos pais e conseqüentemente na vida da nossa 
igreja CORPO DE CRISTO, pois somos todos mensageiros, aquele que é 
enviado para anunciar a boa notícia a respeito de Jesus. Aquele que envia é Deus 
e aquele que entrega a boa nova é o mensageiro.  
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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. Intercessão nos núcleos durante a semana.  
4. Mini-Vigília em luar bimestral no quiosque – Dia 31.    

• Pela Construção do Centro de Convivência da CPV: Para não faltar 
recursos; 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 atuante com Deus onde Ele está trabalhando, para transformar cada 
pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus;   

• Pela saúde do Sr. 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 
morreram para si mesmos e que geram bênçãos.  

• Pelos apoiados: 1.Affonso e Débora (Pesquisa e doutorado na Escócia); 
2.Cácio e Elisângela (Projeto Amanajé – Amazonas); 3.Emeric e Marcy 
(Escócia); 4.Hilário e Ana Paula (Pesquisa nos EUA); 5.Stanley e Cynthia 
(Profissionais em Tailândia no Pará); 6.Wagner e Cláudia (Profissionais em 
Chapadão do Sul-MS); 7.Wiliam e Jussara (Profissionais em Aracaju-SE).  

 

• Pela interação das igrejas de Viçosa, região, autoridades, país e famílias. 

xxxx Orai uns pelos outros... 
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HÁBITO, é aquilo que você faz até sem perceber.   
 

Evangelismo é INTENCIONAL de forma natural e vivencial.  
O maior interessado no evangelismo é o próprio Deus.  

Só existe evangelismo se o Espírito tiver na frente do processo. 
 

A Seguir listamos 8 hábitos do servo eficaz.  
 
1º Hábito: SONHAR. O sonho ajuda na sua realização. O sonho aumenta o 
valor das pessoas.   
 
2º Hábito: ORAR. A oração torna tudo melhor, poupa tempo e é a maior arma 
de guerra do servo.  
 
3º Hábito: CONVIDAR. O resultado, a transformação é do Espírito Santo, mas 
a amizade, discipulado e o convite é da  nossa responsabilidade.  
 
4º Hábito: CONTATO. Faça visitas, caminhe, telefone, mande e-mail, 
torpedos, mas ore antes pelo contato e conversa.  
 
5º Hábito: PREPARO. A preparação dá a Deus a oportunidade de trabalhar. 
Aumenta a confiança e a fé. Estabelece credibilidade. Aumenta a qualidade. 
Reforça o valor e a consideração com as pessoas.  
 
6º Hábito: MENTOREAMENTO. Mentorear é cooperar com Deus onde Ele 
está trabalhando. É multiplicar a si mesmo e formar auxiliares idôneos. É uma 
maneira de amar os outros. É manter a prestação de contas aberta, com confissão 
de pecados.  
 
7º Hábito: COMUNHÃO. Cria oportunidade para praticar a verdadeira 
comunhão e promove o discipulado. É vida na vida. Use a influência positiva da 
comida.  
 
8º Hábito: CRESCIMENTO. Deus espera o nosso crescimento espiritual. É a 
fonte de mudanças e previne declínios e negativismos. É um processo longo e 
vitalício e nunca de curto prazo. 
 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 
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Em busca de Deus 
John Piper 

 
 o livro citado no acampamento de carnaval e indicado pelo preletor.  Seu 
assunto é sobre a teologia da alegria. O autor ensina que buscar a alegria 
em Deus deve ser a maior motivação do cristão, 

porque quanto mais satisfeitos estivermos em Deus, 
mais Deus será glorificado em nós. 
 
A Lúcia (do Chiquinho) leu, gostou muito e 
recomenda. Ela resumiu o capítulo seis do livro desta 
forma: 
 

“O alvo do cristão deve ser glorificar a Deus. A 
oração busca a alegria na comunhão com Jesus. 
É na oração que admitimos nossa pobreza e a 
prosperidade de Deus, nossa falência e a 
abundância de Deus, nossa miséria e a 
misericórdia de Deus.   
 
A oração exalta e glorifica a Deus exatamente porque buscamos nele tudo 
que ansiamos. Pedi e recebereis... a fim de que o Pai seja glorificado no 
filho e a nossa alegria seja completa. 
 
Tente uma nova aventura com Deus hoje, determine um período, defina o 
lugar, escolha um trecho da bíblia para guiá-lo. Faça desse dia um dia de 
retorno a oração; todos nós necessitamos de correções de rota. Retorne à 
oração pela glória de Deus e pela plenitude de sua alegria.” 

 
O livro está emprestado para a Gláucia neste momento, mas logo estará 
disponível na biblioteca. 
 

Lígia DerganLígia DerganLígia DerganLígia Dergan    
 

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. 

É 

xxxx Vamos ler! 
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eu nome é Sérgio Reis de Andrade, tenho 34 anos, nasci em Ponte 
Nova, mas sempre residi em Viçosa. Meus pais são: Gentil Pereira de 
Andrade e Maria José dos Reis de Andrade. 

 
Há quarenta anos atrás meu pai mudou-se para Viçosa para trabalhar como 
fabricante de móveis. Trabalhou arduamente e fundou a Fábrica de Móveis 
Santa Rita, empresa na qual trabalho desde os 17 anos. Diante de meu 
entrosamento com ele nos negócios, fui incentivado a cursar Administração de 
Empresas para obter melhores ferramentas em 
um trabalho que eu já executava há algum 
tempo, o de ajudá-lo em nossa empresa.  
 
Hoje, todos trabalhamos juntos: ele (que 
ainda está na ativa), meu irmão Ednaldo 
(Economista) e minha irmã Karine 
(Arquiteta). Agradeço sempre a Deus por este 
privilégio de trabalhar em família, e o mais 
importante, em harmonia, já que felizmente 
nos damos muito bem. 
 
A religião sempre foi muito presente em 
minha casa, meus pais vieram de famílias 
muito religiosas e sempre se preocuparam em 
nos instruir nos caminhos de Deus. Conheci a 
Igreja Evangélica por intermédio de minha 
esposa, Beatriz (na época namorada), e vez 
por outra assistia na companhia dela a alguns 
cultos na IPV. 
 
Desde o nosso casamento, em 2002, comecei 
a assistir aos cultos de maneira um pouco mais freqüente e, aos poucos, fui 
sentindo que Deus ia cada vez mais assumindo seu lugar de Senhor em minha 
vida. 
 
No ano passado conheci o Kléos, que se tornou meu cliente e amigo. Em uma de 
nossas conversas ele me convidou a conhecer a CPV, a partir daí senti que este 
era o lugar que Deus havia preparado para que eu e minha família pudéssemos 
cultuá-lo em comunidade com os irmãos.  
 
Acredito que minha decisão mais forte de começar a freqüentar a igreja de 
maneira mais responsável tenha acontecido após o nascimento de minha filha, 
pois tenho total consciência de minha responsabilidade como pai de encaminhar 
a Luísa nos caminhos de Deus. 
 
Assim, Deus usou meu amor por ela para me aproximar mais Dele e, desde 
então, tenho experimentado a maravilhosa alegria de servir a Ele em família 
com vocês (CPV) que tão carinhosamente nos acolheram fazendo-nos sentir 
parte do corpo desta igreja. 

M 
xxxx Conheça seu irmão! 
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stamos bem, em ritmo de fim de ano letivo. Marcy está terminando o 
curso de IELTS e pretende fazer a prova em Julho. Nesta prova é 
fundamental que ela consiga uma boa nota para então ser admitida na 

universidade. 
  
Fomos convidados pelo Diretor 
Executivo da SBS (Scottish 
Bible Society) para ajudar e 
coordenar  um evento chamado: 
Brazil Bonanza (Agosto), com a 
finalidade de levantar recursos 
para ser enviado à Sociedade 
Biblica do Brasil, para projetos 
comunitarios em Recife. Temos 
muito trabalho pela frente. 
  
Em uma reunião de house 
group, a Marcy sugeriu que 
fosse feitos grupos como os da CPV, e foi aceita para serem implantadas no 
proximo ano na igreja (fiquei sabendo disso semana passada). 
  
As nossas reuniões de estudos bíblicos e discipulado estão indo muito bem e eu 
já tenho planos de em breve realizar 3 batismos. 
  
A Marcy tem se sentido melhor da doença que as vezes até pensamos que ela foi 
curada. As glândulas salivais voltaram a produzir saliva com antes. Isso é uma 
grande bênção! 
  
Talita terminou os exames no College e só em Agosto receberá o resultado. Se 
ela tirar no minimo B em tudo, entra para a Universidade de Edinburgh. Ela 
optou por fazer Zoologia. 
  
Daniel terminou o curso de Arte e Design com Distinction, a nota mais alta e 
para um grupo seleto. Em Setembro ele começa a estudar Francês para continuar 
os estudos em Arte na Universidade de Paris (nao me pergunte como, eu nao 
sei). 
  
João Victor está trabalhando e jogando futebol, não quer nada com estudos 
porque disse que não aguenta nem ouvir alguém falando em Ingles... mas ele já 
está matriculado para fazer em Setembro, o curso de Turismo, no College.  
 
Eu continuo no mesmo trabalho, trabalhando por mim e pela Marcy para suprir 
nossas necessidades. 
  
Deus tem nos abencoado! 
  
Abraços, 
 

 Emeric VasvaryEmeric VasvaryEmeric VasvaryEmeric Vasvary    

E 
xxxx Notícias do campo 
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My way – meu jeito 
    

m 1969, o cantor americano Frank Sinatra lançou o álbum My Way. A música 
tema, tornou-se famosa mundialmente. Na letra, comenta-se sobre os erros e 
acertos de um homem que orgulha-se por sempre ter feito as coisas do “seu jeito”. 

Apesar de sempre ter gostado da melodia desta canção, fui recentemente confrontado 
com uma perspectiva um pouco diferente da versão nostálgica do consagrado “blue 
eyes”: a perspectiva bíblica de orgulho e humildade.  
    
Assim como a letra da famosa canção, também nos orgulhamos por atitudes que elevam 
nossa auto-estima, nos fazem sentir no controle da situação e nos trazem realização 
pessoal. Orgulho, auto-estima, liderança, realização e sucesso são palavras de ordem nos 
lares, nas empresas, nas escolas e até nas igrejas.  
    
Na prática, cultivamos o espírito de orgulho quando pensamos estar sempre com a razão 
ou quando achamos que as coisas devem acontecer da forma como achamos correto. Ao 
encarar o mundo olhando para nosso próprio umbigo nos tornamos intolerantes com 
nossos filhos, cônjuges, colegas, vizinhos, amigos e com o próximo (do outro lado da 
linha do telefone, no carro à sua frente no trânsito ou atrás de um balcão, por exemplo). 
Assim, situações do cotidiano que poderiam ser evitadas com um sorriso, um elogio, um 
pedido de desculpas ou uma palavra de afeto podem tomar proporções desastrosas e 
rumos inesperados.  
    
Entretanto, Pedro, frequentemente descrito como o mais “orgulhoso” dos apóstolos de 
Jesus, é enfático em seus ensinamentos a respeito do Reino: “revesti-vos de humildade, 
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, 
debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; Lançando sobre ele 
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” (1 Pe, 5.5-7). 
    
A sensação de soco no estômago vem do fato de que, em Cristo, não fazemos as coisas 
do “nosso jeito”. Na verdade, somos desafiados a negar a nós mesmos. Somente 
deixamos Jesus dirigir nossas vidas se admitirmos que não temos controle da situação e 
que precisamos de ajuda. Para isso, precisamos nos revestir de mansidão e sermos 
obedientes à direção do Espírito Santo.  
    
Tiago, irmão de Jesus, testifica sobre a humildade daquele que tem um coração 
quebrantado e da sabedoria, perdão e reconciliação que o acompanham. Quanto à nossa 
relação com o mundo e com as coisas do Reino, o servo de Deus proclama: “Chegai-vos 
a Deus, e ele se chegará a vós outros.” (Tg 4.8);  “Humilhai-vos na presença do Senhor, 
e ele vos exaltará.” (Tg 4.10). A mudança do paradigma egocentrista certamente requer 
uma revisão de valores e atitudes.  
    
A Bíblia nos ensina que ninguém busca a Deus, portanto tal mérito não vem de nós. 
Entretanto, os segredos do Reino nos são revelados pelo próprio Deus por meio da 
Bíblia e seu Espírito. O tempo urge! Nossos ouvidos e corações estão abertos para ouvir 
e receber àquele que não se cansa de bater à porta? 
 
 

Hilário MantovaniHilário MantovaniHilário MantovaniHilário Mantovani        
(Correspondente para assuntos internacionais de Contato nos EUA) 

E 

xxxx Opinião 
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Conversão 
 
A passagem do natural para o espiritual é a Conversão. Do espiritual para o 
natural regenerado é a vocação Estilo de Vida que edifica vida na vida. Do 
natural regenerado para o espiritual é a Glorificação vivendo em novas terras, 
na volta de Jesus.      

OCAÇÃO COMO ESTILO DE VIDA QUE EDIFICA VIDAS é muito 
mais que trabalhar na ComUnidade.   
É a escolha de Deus para viver Nele e com Ele.   

É fluir a orientação constante do Espírito.    
Somos chamados para ser marido, pai, filho, avô, amigo, cidadão, empregador e 
empregado.   
Lembro-me de José, personagem do sermão na minha formatura de graduação 
em 1978. José foi um ministro da fazenda e governador do Egito. Ele manteve 
sua visão e foco com muita objetividade, diagnosticou o problema, recomendou 
a estratégia e assumiu riscos.   
Teve uma inspirada iniciativa empreendedora e geradora de empregos. Foi 
alegre, feliz e bem sucedido em tudo que fez.   
Ninguém é arquiteto da sua própria carreira e realizações. Não podemos ser 
identificados apenas por dimensões profissionais.   
O chamado ou a escolha de Deus é muito mais que isso. É viver no foco da 
Missão de Deus, de recuperar toda a Sua criação com Ele, sabendo que a 
salvação em Jesus faz parte da Sua Missão.     
Creio não existir opção para o exercício de ministérios em tempo parcial. Não 
existe dicotomia no Reino.   
Todos somos chamados para atuar com Deus, onde Ele está atuando de forma 
integral em tudo que fazemos.   
Calvino disse: “A verdadeira religião é simplesmente conhecer a Deus e 
conhecer a nós mesmos”. Não se pode conhecer um sem o outro, uma vez que 
Deus só pode ser conhecido por meio do relacionamento, através do Filho.  
  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    
 

V 

xxxx Opinião II 
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xxxx Figuras falam mais que 1000 palavras 
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