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150 anos da 

IPB 

Dicas para o quebra-
gelo do seu núcleo 
 
Conheça seu irmão:  
Você já conhece a 
Ana Paula? 

Você é 
parecido 

com Jesus? 

O que 
podemos 

aprender com a 
morte de 

Michaael Jackson? 



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 (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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Reforma. Retorno às Escrituras 
 “... Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus”. Mt 22.29 

 
eforma é a descoberta da verdade bíblica que conduz à reflexão da 
prática da vida Cristã. Ela requer uma volta determinada à Bíblia como o 
crivo e o guia de todo pensamento e conduta; a bíblia corrige o que não 

está certo com relação à interpretação; a bíblia oferece certeza, coerência e 
coragem para entendimento e explicação da fé firme e alicerçada; a bíblia 
orienta os fieis à celebração coletiva em adoração ao Deus triuno.  
 
Isto é extremamente necessário para que a verdade de Deus seja reconhecida e 
aceita, e o povo de Deus devidamente instruído. Lutero ao se deparar com a 
verdade de Deus (as Escrituras), 
ele nunca mais a deixou. 
Mesmo quando viu a sua vida 
ameaçada pelas autoridades 
religiosas do seu tempo, tendo 
como escudo a palavra de Deus, 
Lutero levantou a sua voz 
dizendo: “A menos que vocês 
provem para mim pela Escritura 
e pela razão que eu estou 
enganado, eu não posso e não 
me retratarei. Minha 
consciência é cativa à Palavra 
de Deus. Ir contra a minha consciência não é nem correto nem seguro. Aqui 
permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. 
Amém”. 
 
O inicio de uma reforma dentro da igreja de Deus, ou nas nossas próprias vidas,  
está, sem sombra de dúvidas, associado à volta aos princípios e aos fundamentos 
sadios da fé e prática, alicerçada pela Santa Escritura. A fé tem que partir de 
uma consciência submetida à Palavra, para que a verdadeira reforma aconteça 
em nós e no nosso meio. O exemplo do que acabamos de descrever encontra-se 
no tempo do rei Josias (2 Rs 22...). “A escritura é reencontrada”, e tal fato é 
registrado para exame e posteridade da igreja do Senhor. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

R 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Reforma. Retorno às Escrituras 
Objetivo: 

� Despertar na igreja a importância da Bíblia para a fé cristã e vida relevante. 
� Encorajar os irmãos a alimentar-se e ter a Bíblia como escudo frente aos embates do inimigo. 
� Desafiar os irmãos em Cristo a alcançar o topo a despeito da profundidade do poço em que se 

encontra. 
Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
02 Examinai as Escrituras (2 Rs 22.1-23.3) Pr Helinho Gilmar e Eva Maria Helena 
09 Do poço ao topo (Jo 4.39-42) Pr Helinho Cláudio e Ézer Tatiana/Ricardo 
16 A grande virada (1 Co 15.50-58) Pr Helinho Chiquinho e Isméria Ana Lídia 
23 Avivamento (Rm 13.10-14) Pr Helinho Sérgio e William Edna/Edgard 
30 Os fundamentos da Reforma (Tt 3.4-8) Pr Helinho Gilmar e Eva Lidiane/Gilmar 
  
Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som 
    
02 Gláucia/Ana Paula Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo A 
09 Hadassa/Ana Paula Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo procura 
16 Hadassa/Marcella Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Jamille, Ricardo de 
23 Gláucia/Marcella Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo voluntários 
30 Gláucia/Ana Paula Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo  
 
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 
 

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 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 
 02   Café com líderes.  
 12  150 anos do Miss. Simonton no Brasil.  
 

 
SETEMBRO 

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 

 6  Café com líderes.   
 7 e 30 Feriados.  
 20  Caminhada Ecológica.  
 25  Luar no caminho de oração. 

27 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 
    
01 Serginho 15 João Vitor Neves 
04 Casamento Galvin/Dilcimar 15 Fátima Campos 
05 Luciana Silva (Lu) 16 Laísa Vieira 
06 Cisa 18 Gabriel (Geanne) 
08 Casamento Jorge/Lígia 18 Osmar Júnior 
10 Almir Colpani 20 Casamento Tekinho/Márcia 
10 Débora Zuin 25 Eva Ferreira 
11 Diná Moraes   
 
PRESTANDO CONTAS – TESOURARIA   
Período: 01/11 a 30/06/2009.  
 
Descrição Total do ano Média mensal 
   
Construção do Centro de Convivência 100.162,96 12.520,75 
Pastor e secretaria (com encargos) 40.901,71 5.112,71 
Materiais, Min. Infantil, Biblioteca 10.950,18 1.368,77 
Missões e Evangelismo 10.184,28 1.273,04 
Aluguéis, luz, telefone e taxas 6.793,36 849,17 
Despesa total 183.240,56  
Saldo para Julho 14.245,07 14.245,07 
   
Dízimos e ofertas 99.954,99 12.494,37 
Aplicações e outras receitas 4.506,73 563,34 
Saldo inicial do fundo 78.778,84 78.778,84 
Receita total 183.240,56  
 
Tesoureira: Dilcimar Mello (Junin de Fev a Maio).  
Comissão de Exame de Contas: Angélica, A.Paula Fernandes e Hadassa.  
Comissão de Construção: Kléos, Baêta, Serginho, Junin, Cláudio e P.Affonso.  
Assessoria e apoio: Daison, Helinho e Edgard.  
  
AGORA É A LAJE.  Vamos assumir? 
Queremos terminar 805 m2 de laje ao custo de 
R$ 190,00 cada metro. 
Você pode contribuir com quantos metros puder. 
E ainda pedir ofertas para um amigo, parente ou 
juntar um turma para doar alguns metros de laje, até 
dezembro. 
Manifeste seu interesse em participar, falando com o Daison ou Edgard. 

xxxx Datas e números 
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DIÁCONOS e DIACONISAS NA CPV  
Agora os Diáconos se organizaram em duplas para atenderem as necessidades 
da igreja. Voluntariaram-se para ajudar no processo:  
Sr. Ubiracy Souza Lima, 78 anos, diácono voluntário para a abertura do 
gasofilácio e depósitos bancários para o controle da tesouraria geral da igreja. É 
um trabalho de alta responsabilidade da igreja, que sempre é feito em duplas 
após o culto.  
Sérgio, William, Ézer, Isméria e Eva no auxílio do processo de introdução e 
organização do ambiente de reuniões e cuidados com a segurança e do 
patrimônio da igreja (fechar, abrir, guardar, etc).  
 
ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS E DIÁCONOS  
Até dezembro, por um mandato de 5 anos, a Assembléia Geral dos membros 
batizados da CPV deverá escolher pelo voto secreto 4 
presbíteros e 4 diáconos para formar a liderança 
oficial conforme Estatuto da CPV. Orar e pedir 
orientação para recomposição do Conselho e da Junta 
Diaconal.  
 
44 ANOS DA IPV NO DIA 12 DE AGOSTO 
Junto com a IPB que faz 150 anos e que será 
celebrado em culto especial na Catedral do Rio de 
Janeiro, com a participação do Presidente Lula, a IPV 
também comemora seu aniversário de organização em 
1965. Entre outros, estavam presentes na organização 
da primeira igreja protestante de Viçosa: Daison, 
Osmar, Algemiro, Ubiracy, Elben e Jarbas Rodrigues.  

 
CÁCIO SILVA DÁ CURSO NO CFM  
CFM – CENTRO DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA 
DA AGENCIA PRESBITERIANA DE MISSÕES 
TRANSCULTURAIS. O curso de Antropologia 
Cultural e Fenomenologia da Religião. Será em São 
Paulo dias 3 a 7 de agosto.  
 

NO CAMINHO DE ORAÇÃO (Sérgio)  
Faça sempre que puder seu “Quarto de Escuta” no caminho de oração da CPV, 
nos fundos da nossa construção. Experimente.  
 

xxxx Notícias gerais 
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FORMATURA DA LUIZA DUARTE NA UFV  
Formou-se em Gestão de Cooperativas no dia 24 de julho. Parabéns pela vitória 
à Luiza, Juvenal, Bruna e Rafinha.  
 
SER VOLUNTÁRIO NA CPV  
É ficar disponível, mesmo estando super apertado.  
É ter alegria plena em servir aos outros com persistência.  
É fazer parte do Reino, atuando com sensibilidade na Missão de Deus, onde Ele 
está atuando, para o agir do Espírito.  
A CPV precisa de voluntários para operar o som, controlar a biblioteca, slides, 
ensinar as crianças, controlar materiais, bens, limpeza, boletins e outras 
organizações. Disponha-se.  
 
TESOUREIRA GERAL  
DILCIMAR MELLO  
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.    
 
CASAMENTO   
CLÁUDIO HENRIQUE E SILVANA  
Convidam toda a CPV para o casamento na cidade de Rio Novo no dia 19 de 
setembro. 

ACONTECEU EM JULHO. Veja: 
� Ana Lídia passeando com a sobrinha Hannah na Europa.  
� Várias cessões do filme À prova de fogo. É a mesma equipe do Desafiando 

Gigantes. Muitas pessoas foram beneficiadas com a reflexão e discussão 
deste filme na CPV.  

� Meia noite de Luar no caminho de oração do quiosque.  
� Férias do Pr Helinho com a família de 15 dias em Goiânia e viagem de 

muitos irmãos. Mas também 
recebemos muitas visitas honrosas 
que passaram por Viçosa.    

 
CARNAVAL – 2010 (Inscreva-se já)  
Se você ainda não conseguiu quitar o 
último acampamento, procure a Hadassa, 
liquide e já inscreva pro próximo, no Sítio 
EVA. Custo R$ 125,00.   
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POR QUE QUEBRA-GELOS NOS NÚCLEOS?  
Em certo sentido, toda vez que o Núcleo encontrar, ele precisa ser recriado. O 
quebra-gelos ajuda na ligação umas com as outras pessoas e se conhecer melhor, 
tornando-se realmente presentes na reunião, a começar de quem está lançando a 
pegunta. Ele abre as portas e ajuda no compartilhamento. 
Exemplos para quebra-gelos:  

� Como foi o sua semana, descreva-a em cores, e por que?  
� Você é a favor de se ter em casa animais domésticos? Qual você mais 

gosta? Que animal você já teve?  
� Você gosta de música? Que tipo? Quer cantarolar uma parte?  
� Você gosta de aventuras? Descreva um fato que teve grande impacto na sua 

vida.  
� Você gosta de ler? Qual o livro que leu recentemente?  
� O que é capaz de tirar do sério?  
� O que você acha da pessoa usar tatuagem?  
� Se você pudesse entrar no túnel do tempo e voltar ao passado, retrocederia 

para que tempo?  
� Qual foi a coisa mais significativa que aconteceu com você nesta semana?  
� Qual o seu inseto preferido?  
� Complete: As pessoas ficariam surpresas se descobrissem que eu...  
� O seu nome tem qual significado? Ele homenageia alguém especial?  
� Diga uma coisa positiva a respeito da pessoa da direita?  
� Qual o seu programa de TV favorito?  
� Você faz coleção de alguma coisa?  
� Como você se imagina que será daqui a 10 anos?  

 
ATUALIZANDO A PÁGINA NA INTERNET  
O que tem hoje na página: CPV.ORG.BR?  

 
O que você sugere que tenha?  
 
FICA NOS BANCOS  
Temos hinários e Bíblias com hinário no final, para uso no culto. Ajude-nos a 
preservar este patrimônio, colocando com cuidado sem amassar no lugar certo.  
 
GRATIDÃO E BOA COMUNICAÇÃO  
O próximo boletim (Contato) será de nº 300.  Circula ininterruptamente desde 
2002, na responsabilidade inicial da Dona Angélica. Agradecemos a todos que 
fizeram e fazem história na CPV.  



9 

Contato, Agosto de 2009 

 
  
Ore sem cessar...   
1.Grupo de Intercessão: Terças 18h30 no salão.  
2.Dos supervisores (G4): Terças, 21h00.  
3.Um tempo precioso em cada Núcleo.  
4.Mini-Vigília em luar bimestral no quiosque.     

• 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.   

• 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 pessoas 
pelo Espírito;   

• Pela saúde do Sr. Algemiro, Deleise e cirurgia cataratas do Sr Ubiraci;   
• 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: O Senhor procura por líderes cheios do Espírito, 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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DEUS, AGE AO NOSSO REDOR CONSTANTEMENTE e nos convida pra 
fazer parte com Ele da Sua Missão para recuperar toda a criação até a volta de 
Jesus, inclusive do homem caído e pecador através do sacrifício único e vicário 
de Jesus na cruz.   
O QUE TENHO DE FAZER?  
Aceitar o convite e obedecer pelo auto-conhecimento e de Deus com as 
instruções eficazes da Bíblia, que gera crises, que exige ajuste para experiências 
pessoais de fé e relacionamento profundo com Deus, ouvindo o convite com 
clareza para recomeçar o ciclo de atuar na Missão, onde Deus está atuando.   

EdgardEdgardEdgardEdgard    

MISSÃO DE 
DEUS. Agir 

para recuperar 
a Sua criação. 

CONVIDA.   
Ouve e aceita.  

FÉ. Jesus:  
autor da fé.  

Convite p/ atuar com 
Ele, onde Ele está 
atuando. Pela Fé. 

EXPERIÊNCIA 
Qualidade. 
Maturidade.  

CRISE.  
Exige ajustes.   

OBEDECE.  
Gera 

conhecimento. 

      A MISSÃO NÃO É NOSSA E NEM DA IGREJA.  

xxxx Visão 
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eu nome é Ana Paula Fernandes Alves, tenho 32 anos, nasci em Irajá - 
Rio de Janeiro, casada e tenho um presente de Deus lindo que é a 
minha filha Ana Luíza. Sou filha de Paulo José Fernandes e Corina 

Casimiro Fernandes. Sou formada em Técnico de Contabilidade, mas há 6 anos 
trabalho como Auxiliar Odontológico.  
 
Aos 12 anos me tornei uma jogadora de Vôlei e quase fui uma jogadora 
profissional se não fosse o impedimento do meu pai. Há um ano, voltei a jogar 
no Clube Campestre. Em 1984, com 8 anos, vim morar em Ponte Nova. Na 
época, meu pai trabalhava na empresa Multinacional Brink’s Transporte de 
Valores e foi transferido para gerenciar uma filial nesta cidade.  
 
Nasci em berço evangélico, me batizei com 7 anos na Igreja Batista em 
Realengo-RJ, mas tive meu encontro verdadeiro 
com Cristo, aos 17 anos. Sempre fui muito ativa na 
Igreja. Desde pequena já cantava em conjuntos, 
declamava poesias e fazia peças teatrais. Vim para 
Viçosa em Julho de 2002. Meu marido já fazia 6 
anos que trabalhava aqui e depois que a Ana Luíza 
nasceu, resolvi ficar mais perto dele.  
 
Foi então que conheci a D. Joana e o Sr. Oziel que 
me convidaram para conhecer a CPV. No início 
fiquei um pouco receosa, porque imaginava: O que 
eu Batista estou fazendo em uma Presbiteriana? 
Mas fui aos poucos vencendo esse preconceito e 
me apaixonei de fato pela Igreja. A receptividade, 
o carinho das pessoas realmente me encantou. Minha paixão é a música. 
Infelizmente não toco nenhum instrumento, mas louvar a Deus é o que eu 
procuro fazer de melhor. Outra paixão que me fascina é ser facilitadora. Cresci 
muito espiritualmente e aprendo muito com as crianças, pelo fato delas terem 
coragem de expressarem e falarem o que realmente pensam e sentem coisa que 
nós, adultos, não conseguimos fazer na maioria das vezes.  
 
Há 2 anos, eu pude sentir de perto a dor de perder alguém muito próximo. 
Minha irmã mais velha, era diabética e na esperança de uma cura, foi submetida 
a um transplante de pâncreas e veio a contrair infecção hospitalar, vindo a 
falecer de pneumonia. Perguntei pra Deus: porque ela Senhor? Mas os planos de 
Deus não são os nossos planos. Passei então a dar mais valor às pessoas que 
estão ao meu redor, a não me apegar as coisas deste mundo e a me dedicar mais 
ao meu quarto de escuta. Nós estamos aqui de passagem e o que realmente 
devemos dar valor, é na nossa vida de relacionamento íntimo com Deus. É um 
bem, um tempo gasto que realmente vai nos trazer um benefício. Um benefício 
que homem nenhum poderá nos tirar. A garantia de uma vida eterna na mansão 
celestial. 

M 
xxxx Conheça seu irmão! 
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xxxx Ministério Infantil 
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MJ e o bezerro de ouro 
    

Vinte e cinco de junho de 2009. Uma data que provavelmente sera explorada 
avidamente pela mídia nas décadas por vir. Todos os  meio de comunicação 
anunciam exaustivamente a morte do cantor americano Michael Jackson (MJ), 
também conhecido como o “rei do pop”. Nas matérias do noticiário noturno, os 
repórteres escrutinam a vida conturbada do artista enquanto colhem opiniões e 
declarações de celebridades e pessoas anônimas a respeito da carreira e vida 
pessoal do cantor. Uma declaração de um fã chama a atenção da repórter da rede 
de televisão CNN. Segundo ele, “Michael Jackson foi maior do que Deus”. 
“Uau!”, exclama a repórter, “isso parece um tanto forte”, comenta.   
 

mbora ninguém possa ser comparado a Deus, o que se viu nos dias que 
sucederam a morte do cantor alimenta assustadoramente a declaração do 
fã. Legiões de pessoas ao redor do globo prestando homenagens ao 

cantor, disputando objetos do artista na 
internet e em leilões e estabelecendo 
recordes de acesso a websites com vídeos 
das músicas de MJ. Estima-se que um 
bilhão de pessoas no planeta 
acompanharam a cobertura do memorial 
fúnebre do artista, cujo repercussão foi 
considerada sem precedentes. Especula-se 
que, após Jesus Cristo, Michael Jackson 
seja a figura mais conhecida da história, 
ultrapassando barreiras de raça e religião.  

 
Tamanha ênfase e reverência ao ícone pop aponta alguns espinhos da carne. 
Dentre eles,  a constante busca por ídolos, o molde às paixões humanas, a 
ignorância e a falta de temor a Deus. Isso não é fato novo na historia do homem. 
O povo de Israel mesmo após ter sido liberto do Egito e ter recebido 
providências milagrosas de Deus durante o êxodo, corrompeu-se contra o 
Senhor e adorou um bezerro de ouro (Ex 32.1-10). Semelhantemente, o coração 
insensato do homem constantemente desvia-se do caminho da santificação para 
saciar a curiosidade da carne. A frase “Don’t stop ’till you get enough” ou “Não 
pare até você ter o bastante”, extraída de uma das canções de MJ, também 
poderia ser usada para instigar o desejo individual de buscarmos a Deus, através 
do Evangelho de Cristo. Somente por intermédio de Jesus temos conhecimento 
de Deus e aprendemos a glorifica-lo. A declaração infeliz incomoda não apenas 

E 
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por confrontar o mortal com o imortal, mas também por nos lembrar da 
propensão do homem ao pecado. 
 
Ao escrever a carta aos Romanos, Paulo diz que “Deus prova o seu próprio 
amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda 
pecadores.” (Rm 5.8). Por meio deste ato de amor, Deus revelou-se em seu 
próprio filho, derramando graça em benefício de todos os que nele creem. Aos 
seus seguidores, Jesus ordena que anunciem as boas novas em todas as nações, 
imitando sua obediência ao pai e o amor para com o próximo. Se a mídia de 
massa tambem exercitasse o comando de Jesus, quão mais eficaz seria a 
divulgacão do evangelho entre os povos. Jesus nunca buscou o holofote dos 
palcos, a manchete dos jornais ou a aprovação dos seus críticos e seguidores. 
Porém, ofereceu-se em sacrifício para que tivéssemos vida Nele. Mudou a 
história, passado e presente, mesmo tendo vivido numa época sem rádio, 
televisão e internet. Portanto, toda a honra e toda a glória seja dada apenas 
àquele que venceu a morte e que tem cumprido o projeto de Deus através dos 
tempos! Ao único verdadeiramente digno, dizemos: Vem, Senhor Jesus! 
 

Hilário MantovaniHilário MantovaniHilário MantovaniHilário Mantovani        
(Correspondente para assuntos internacionais de Contato nos EUA) 
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Parecidos com Ele 
 
Os membros comprometidos com Jesus na CPV exercem seu ministério de 
tempo integral. Nada de tempo parcial.   
 
É integral, exatamente porque todos nós trabalhamos com a convicção de servir 
a Deus, atuando sempre com Ele, onde Ele está trabalhando, para ação direta do 
Espírito nas pessoas que nos cercam.  
 
Quer seja na igreja, na família, na rua, no trabalho, em viagens ou nos estudos, 
estamos sempre dedicados de tempo integral na Missão que é Deus.  
 
Não podemos pagar ninguém para fazer o que temos de fazer, porque somos 
apenas cooperadores da Missão e não donos.  
 
Remuneramos o Pr Helinho (integral) e a secretária Yara (22 horas no Min. 
Infantil) por causa da dedicação especial no púlpito, ensino, treinamento e 
organização geral, para facilitar o trabalho voluntário de toda a igreja, no 
cumprimento da sua Missão. Mas eles também servem como qualquer outro 
membro comprometido com Jesus.  
 

omos exortados a sermos santos como Jesus é santo. Sermos semelhantes 
a Jesus e parecidos com Ele. Sabemos que a misericórdia de Deus O faz 
apaixonado pelo Pecador, mas odeia e não tolera o pecado e a 

indisponibilidade dos homens.   
 
O conflito então, não é do homem Pecador, mas do pecado do homem, que não 
o deixa servir com simplicidade e em amor, pois o pecado já perdeu o seu poder 
e domínio na Cruz, ao ser pisado a cabeça da serpente pelo filho da virgem 
Maria, que veio da mesma genética de Adão e Eva (Gn 3.15).  
 
Todo Pecador precisa ser admoestado, exortado e amado para andar no caminho 
da cooperação na Missão de Deus.  
 
Exortemos-nos mutuamente em amor.  
 

EdEdEdEdgardgardgardgard    
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Evitando a aparência do mal...  
 

xxxx Figuras falam mais que 1000 palavras 

Apoio: 

 


