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Servos da liderança 
Casal Coordenador Geral de Núcleos  

Pr Hélio Miguel de Siqueira/Gláucia Siqueira          
  helinho_43@hotmail.com 
  glauciatcs@hotmail.com 
Presbíteros, Supervisores de Núcleos, Conselheiro de Adm e Finanças, Presb. em disponibilidade, 
Diáconos, Tesoureiro e Consultores do Conselho:  

Edgard Alves, Pb           edgardfalves@gmail.com 
Osmar Ribeiro, Pb          osmarter@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 
Hadassa Alves (São Paulo, SP)       hadassa_alves@yahoo.com.br 
Hilário/Ana Paula Mantovani (EUA)       hcm6@ufv.br   
Almir/Beatriz Colpany (Ubá, MG)        beatrizcolpani@bol.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 fiel com a Missão de Deus, 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 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   
 Endereço Twitter     www.twitter.com/cpvicosa 
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Novas atitudes para nova realidade. 
“Certo Samaritano, (...) vendo o homem ferido compadeceu-se dele.” Lc 10.33 

 
ejo algumas coisas na mudança da CPV do João Braz para a Violeira, 
do vale para o monte: uma grande oportunidade de programar mudanças 
de coração, atitudes e os planos da igreja, para sermos relevantes na 

comunidade que irá nos receber.  
 
Estou muito feliz pelo fato de ocupar um espaço 
bonito, amplo, novo e nosso, construído com 
esforço de cada CPVence, parentes e amigos.  
 
Mas sonho, e também oro, para assumirmos 
uma visão da nova realidade que nos espera 
como uma missão de Deus para a CPV, onde 
há pessoas sedentas, cansadas, feridas... 
 
Temo porém que troquemos a visão de 
Cristo por outras visões...  
 
Exemplo: Para o especialista da lei, o homem 
ferido era um tema para discussão; para os ladrões, o homem 
ferido era para ser usado e explorado; para o hoteleiro, o homem ferido era um 
cliente que devia ser atendido mediante pagamento; para os religiosos, o homem 
ferido era um problema a ser evitado; para o Samaritano o homem ferido era um 
ser humano digno de cuidado e amor... Para Jesus o homem valeu cada gota de 
sangue e todo seu sofrimento até a morte por todos eles e por todos nós.  
 
As necessidades dos outros devem despertar várias atitudes em nós.  
Jesus usou a história do bom Samaritano para deixar claro qual atitude ele 
espera da sua igreja. Devemos refletir sobre as diferentes atitudes em relação ao 
homem ferido. E assumiremos que, precisamos apreender novamente quem é o 
nosso próximo.  E aproveitar esta nova realidade para produzir novas atitudes 
frente aos homens, pois são muito amados por Deus. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

V 

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

� Encorajar os irmãos a tecer parte dessa poesia (CPV) com a aprovação de Deus. 
� Desafiar a igreja a uma decisão de amar a Violeira e toda região. 
� Com a mudança, motivar a igreja a novas atitudes missionárias na região. 

 
Dia Tema da semana Exposição Diácono Café 
     
06 CPV, uma poesia inacabada (Fp 1.3-11) Pr Helinho Cláudio e Ézer Sheilla e Álvaro 
13 Mais que sentimento, amor é decisão  

(Gn 14.12-17) 
Pr Helinho Chiquinho e Isméria Lígia e Jorge  

20 Um refúgio seguro (Mt 13.31-32) Pr Helinho Sérgio e William Daison e Tia Maria 
27 A comunidade de Jesus (Mc 3.31-35) Pr Helinho Gilmar e Eva Gláucia e Helinho 
     
  
Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som 
    
06 Marcella e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo A 
13 Ana Lídia e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo procura 
20 Ana Paula e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Jamille, Ricardo de 
27 Marcella e Ana Lídia Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, 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 18h30 Kléos/Lúcia  
07 (Preás) QUA 19h30 Sérgio (Marília) e Yara  
08 (Adolescentes) SEG 19h30 Priscila e Tatiana  
10 (Jovens) QUA 20h00 Ézer/Sarah e Glauco   

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 
27 28 29 30    
       

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

 
OUTUBRO 

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 

 4  Café com Líderes.  
 18  9ª Festa da Criança. 
 31  Encontro de casais 
 

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 
    
02 Isabela Batista 21 Casamento Sérgio/Marília 
05 Casamento Álvaro/Sheilla 21 Evaldo Paiva 
07 Cláudia Garcia 21 Júlio Oliveira (Fernanda) 
07 Casamento Emeric/Marcy 23 Ubiracy Lima 
09 Lisa 23 Eni 
11 Angélica Ferreira 24 Affonso Zuin 
17 Bruna Duarte 28 Casamento Tatão/Neuza 
18 Stanley Oliveira   
 
1 MÊS, 30 DIAS ou 720 HORAS.  
É O TEMPO QUE VOCÊ TEM PARA LER PALAVRA POR PALAVRA 
DESTE BOLETIM MENSAL. Reflita e pense no que está aqui. A idéia é a de 
facilitar nossa caminhada juntos até Jesus voltar.  
 
R$ 5,00 mensais  
é o que sugerimos por pessoa da família como oferta para Missões.  
Com a economia de um refrigerante, que você pode investir em Missões. Saiba 
que ajudamos no sustento de 2 famílias da CPV que estão trabalhando em São 
Gabriel da Cachoeira – Amazonas e na Escócia. Cácio e Elisângela e Emeric e 
Marcy.  
 
Ag. 0584: Por medida de segurança 
Incentiva-se que você deposite ou faça um DOC do seu Dízimo, sua oferta de 
Missões e para a Construção, diretamente na conta bancária da CPV na CEF ag. 
0584, Op 003, cc 0614-0, em nome da CPV, CNPJ 07.248.334/0001-28.  
(Não esqueça de identificar e colocar o recibo no gazofilácio).  
 
R$ 190,00 é o custo de cada m2 de LAJE.    
Serão 805 m2 no total e só depois virá o 
telhado. Além do seu Dízimo e Oferta para 
Missões, você pode contribuir com quantos 
metros de laje puder.  
E ainda pedir para um amigo, parente ou 
juntar um turma para doar alguns metros de 
laje, até dezembro.  
Manifeste seu interesse falando com o Daison 
ou Edgard.   

xxxx Datas e números 
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www.twitter.com/cpvicosa  
Esta é a nova mania da internet. A CPV criou este espaço para ser lido e 
debatido, sem abolir a lista de discussão e oração também na rede: cpvicosa@ 
yahoogrupos.com.br   
 
RONALD SIDER EM VIÇOSA  
Oportunidade imperdível.  
No CEM dias 1 e 2 de setembro de 2009, para Consulta Missionária “Cristãos 
Ricos em Tempos de Crise?”.  
Vamos fortificar por uma ComUnidade Missionária, Relacional, Avivada e 
Discipuladora, que honre a Deus em tudo que faz.  Não tem como ser neutro se 
quiser crescer espiritualmente.  
 
QUARTO DE ESCUTA NO CAMINHO DE ORAÇÃO  
atrás da construção. 
Sempre que puder faça seu “Quarto de Escuta” no caminho de oração da CPV. 
Experimente sozinho ou com amigos.  
 
PRESBÍTEROS E DIÁCONOS  
Até dezembro, por um mandato de mais 5 anos, a Assembléia Geral dos 
membros batizados da CPV deverá escolher pelo voto secreto Presbíteros e 
Diáconos para formar o Conselho e Junta Diaconal conforme Estatuto da CPV.  
 
SER VOLUNTARIADO É BENÇÃO: Daison.   

É estar sempre disponível ao outro.  
É a alegria de servir ao outro com persistência.  
É ser do Reino de Deus, atuando sempre na Missão de Deus.  
É fazer discípulo estudando e discutindo a Bíblia com o amigo.   
É vivenciar os princípios Bíblicos na família e no trabalho.  
Na verdade, só vivemos para o outro.  
Exemplo de servidor líder da CPV: Daison.  
Disponha-se também.  

 
FRAUDAS NO VARAL 
Nasceu o primeiro neto de Dona Angélica. Bem vindo 
a este mundo barulhento, Flávio Henrique. Parabéns à 
vovó coruja e aos pais.  
 
Em Medicina está SARA COLPANY  
SARINHA passou no vestibular para Medicina na Unipac em Juiz de Fora. 
PARABÉNS. Os outros dois irmãos, Junior e Daniel, estudam Administração 
em Ubá e trabalham na empresa do Pai.  

xxxx Notícias gerais 
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HADASSA MORA EM SÃO PAULO  
A Hadassa sempre quis atuar na área de auditoria. Agora escolheu a “big-four 
mundial” KPMG, faltando 1,5 ano para se formar em Contábeis na UFV. 
Depois das cinco etapas, foi contratada como treinee, transferindo-se para a 
Escola de Negócios Trevisan em São Paulo, desde o dia 18 de agosto.  
 

CASAMENTOS MARCADOS  
� CLÁUDIO HENRIQUE E SILVANA  

Convidam toda a CPV para o seu casamento 
na cidade de Rio Novo, perto de Juiz de Fora, 
no próximo dia 19 de setembro. 

� ÉZER E SARAH ALVES  
No dia 18 de dezembro na IPV.  

 
QUEM CHEGAR PRIMEIRO VAI  
Inscreva-se pro próximo acampamento geral da CPV no Sítio EVA, perto de 
Viçosa, ao custo R$ 125,00. Programe suas parcelas já. Só faltam 6 meses. 
Fique ligado e agende.  
 
DIÁCONOS e DIACONISAS NA CPV  
Voluntariaram-se para o serviço Diaconal:  

� 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).  

 
BATIZANDOS  
Está chegando a hora da publicização oficial da sua fé em Jesus e da colheita, do 
compromisso e da obediência. Assim que ocuparmos o novo espaço do Centro 
de Convivência haverá batismos de todos que desejarem. Fale com o Pr. 
Helinho.   
 
BÍBLIAS COM HINÁRIOS  
Estamos valorizando e redescobrindo hinos antigos com letras formidáveis para 
ouvir Deus e Louvá-Lo. Temos hinários e Bíblias com hinários, para uso no 
culto. Ajude-nos a preservar este patrimônio, colocando com cuidado sem 
amassar, deixando sempre nos bancos, no lugar certo.  
 
CURSO DE NOIVOS 
Aconteceu no dia 15/08 a primeira aula do curso de noivos da CPV. Se você 
está interessado, procure Sarah e Ézer ou Helinho e Gláucia. 
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SANTA CEIA ou EUCARISTIA  
Jesus disse que não precisamos tomar banho de novo, porque este banhar da 
justificação, a limpeza do pecado nos corações, o poder do pecado sobre nós já 
foi tirado por Ele de uma só vez. Mas lavar os pés uns dos outros, tirar a poeira, 
santificar, entrar no Quarto de Escuta é preciso todo dia.  
Fazei isto em memória de mim até que eu volte. O Pão simboliza o corpo 
sacrificado e o vinho simboliza o sangue derramado por nossa causa. É uma 
forte refeição em nome e na lembrança vicária de Jesus. Não é transubstanciação 
e nem consubstanciação como entendem alguns.  
 
NÚCLEO: Agarre esta chance e cresça trazendo seus amigos. 
O núcleo é flexível, tem mobilidade e é inclusivo em  

4 E’s = Encontro, Exaltação, Evangelismo e Edificação e em   
4 S’s = Submisso ao Superior e Servo do Subordinado.  

 
ÁRVORE NO TERRENO  
Como está a sua árvore no terreno? Acompanhe, pode e adube. Haverá um 
mutirão para cuidados e limpeza geral. Fique atento ao feriado de 7 de setembro.  
 
3 PILARES, FACILITADOR, QUARTO DE ESCUTA, 
RELACIONAMENTO 
São palavras comuns usadas na CPV, além de Celebração, Ministério Infantil, 
Caminhadas, Núcleos, Igreja nas casas, Missionários apoiados, Servos líderes, 
Momento CPV e Discipulado, fora Grupo Yahoo e Twitter.  
 
CADÊ A SUA RELIGIOSIDADE?   
Religiosidade não é amor. Não é espiritualidade. Não é conversão. Não é 
salvação. Não é “Quarto de Escuta”. Não é relacionamento com Deus. É 
valorizar o costume, a tradição, a estrutura, a igreja-denominação, a letra morta, 
o texto sem contexto, a organização. É depender ou acreditar no líder ou pastor 
ou bispo, ou padre, ou apóstolo, ou papa mais do que na ação direta do Espírito 
Santo que é possível no “Quarto de Escuta”. Queremos saber: você é religioso 
ou cristão?   
 
POSSO APAIXONAR POR JESUS?  
Claro que sim. Esta paixão faz o coração arder pela alma do filho, do cônjuge e 
do amigo. Não basta entender, é preciso apaixonar-se pela evangelização. 
Somos convidados para formar uma família com muitos filhos, todos parecidos 
com Jesus, conforme Rm 8.29. Creia. 
 
HOMENS DE PALAVRA 
Os homens de palavra da CPV estiveram reunidos no Quiosque no sábado 22/08 
desde as 20h00 num edificante encontro onde discutiu-se a natureza e como 
entrar no quarto de escuta. Sete homens estavam presentes.  
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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.     

• Pelo Centro de Convivência da CPV, Para não haver desvio de rota ou 
super valorização do templo ou construção e nem 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 Sr Ubiraci;   
• Pela geração de empregos na cidade: Cursos de pinturas 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); Contabilidade (Ronaldo);  
MC Planejados (Márcia); Madeireira Sta Rita (Sérginho); Expert-BuyNet 
(Juvenal/Luiza); Tecnológica (Eni).   

• Por servos líderes: O Senhor procura por líderes cheios do Espírito, que 
morreram para si mesmos, que são bênçãos por uma vida no “Quarto de 
Escuta”.  

• Pelos apoiados de fora: 1.Affonso e Débora (Pesquisa e doutorado na 
Escócia); 2. Almir e Beatriz Colpany (Ubá, MG); 3.Cácio e Elisângela 
(Projeto Amanajé – Amazonas); 4.Emeric e Marcy (Escócia); 5. Hadassa 
(S.Paulo). 6.Hilário e Ana Paula (Pesquisa nos EUA); 7.José Stanley e 
Cynthia (Profissionais em Tailândia no Pará); 8.Wagner e Cláudia 
(Profissionais em Chapadão do Sul-MS); 9.Wiliam e Jussara (Profissionais 
em Aracaju-SE).  

 

Pela interação das igrejas de Viçosa e da região (PZMN). 

xxxx Orai uns pelos outros... 
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Sacerdócio universal dos crentes 
 
é uma verdade que atingiu profundamente o coração de Lutero e se mostrou 
claramente na teologia de Calvino. Esta é a 
grande novidade que o Novo Testamento 
introduz.  
 
A CPV adota esta visão, por ser uma igreja 
formadora de lideres, auxiliares e facilitadores 
para pastoreio e ensino mútuo. Não nos 
envolvemos nas diversas atividades da igreja 
porque somos líderes ou liderados, mas como 
crentes comuns e salvos em nome de Jesus. 
Todos os crentes em Jesus são enviados, 
missionários e sacerdotes onde estão.  
 
A função de líderes não é executiva e nem é 
preciso estar em todas as atividades, mas sim 
o de manter o cuidado e o acompanhamento de vidas saudáveis aos pés de Jesus.  
 

ara facilitar o entendimento e a motivação e o envolvimento de toda a 
igreja nesta idéia, é preciso entender que existem duas igrejas: 1. A 
militante ou visível (nós na CPV) e 2. A triunfante e invisível, que 

alimenta a nossa esperança, gerando a nossa felicidade e correta motivação de 
servir hoje, como habitação do Espírito.  
 
A pessoa que apaixona por Jesus, pertence a igreja invisível (que só Deus pode 
ver) e a sua vida naturalmente revela, projeta e exalta Jesus aos homens. A 
governança na CPV não está no clero ou pastor, mas no Conselho representativo 
por eleição congregacional, sendo: a) manifestado na irmandade, pelo 
sacerdócio de todos os crentes, organizando-se nas assembléias. b) uma 
comunidade independente, mas federada para Prestação de Contas. c) os 
pastores e os eleitos na assembléia e demais líderes, pertencem a mesma ordem 
para governar a igreja militante e visível, como parte menor-CPV, sujeita a uma 
parte maior-PZMN e a maior está sujeita ao todo-Sínodo regional e nacional.  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

P 

xxxx Visão 
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té que enfim chegou a nossa vez. Que ótimo! Meu nome é Isméria 
Luciana Ismeria Martins da Silva Filgueiras. Bom, falar da minha linda 
família me dá muito prazer, pois somos felizes e sabemos.  

 
O meu William nasceu em Manhuaçu, é filho de Milton Filgueiras  e Zilmar 
Zely Heringer Filgueiras. Ele tem 6 irmãos e veio de uma família evangélica 
(seus avós eram evangélicos).  
 
Nasci em Governador Valadares, sou 
filha de Jair Martins e Zilá Rodrigues 
Martins. Tenho 8 irmãos, e minha avó, 
depois que se converteu era da igreja 
Presbiteriana. Então sou evangélica desde 
o meu nascimento e resolvi seguir a Jesus 
como filha de Deus aos quinze anos, a 
melhor escolha que já fiz.  
 
Este ano eu e o William fizemos 30 anos 
de casados e 31 anos e seis meses de 
namoro. Fomos agraciados com 4 filhos, 
genros e netos. Williana (casada com o 
Manfredo e pais do Lucas) e Rachel 
(casada com o Leonardo e pais do 
William Salvino). Em casa, temos ainda a 
Jamille e o Davi.  
 
Sempre fomos da igreja de Cristo e procuramos, apesar das nossas limitações, 
sermos exemplos para os nossos filhos. Procuramos estar presentes com eles nos 
cultos, acampamentos, e outras programações da igreja. Investimos em músicas 
evangélicas infantis na educação deles, brincávamos, dançávamos e pulávamos 
muito. Era divertido. Às vezes, fazíamos o dia da família para aquecer o nosso 
relacionamento. Tivemos muitas lutas também, mas sempre sentimos que Deus 
estava presente nos sustentando. Não cansamos de orar por eles e ensiná-los a 
andar com fidelidade nos caminhos do Senhor. 
 
São constantes as nossas orações pelos familiares, que ainda não entregaram a 
vida a Jesus para a restauração espiritual deles (você que está lendo este artigo 
pode orar também).  
 
Para encerrar, quero dizer que sou grata a Deus por ter nos guardado e 
presenteado com uma vida de muitas lutas, vitórias, e uma família muito feliz.  
 
Louvado seja Deus para todo o sempre!  

A 
xxxx Conheça seu irmão! 



12 

Contato, Setembro de 2009 

 
 
 

Perdas e ganhos 
 

sse é o tema  que o Ministério Infantil está estudando com as nossas 
crianças esse segundo semestre de 2009. Serão 17 lições baseadas nos 
livros de I e II Samuel. Podemos dizer, de modo geral, que os livros 1 e 2 

Samuel são de esplêndidos começos e trágicos finais. 
 
O conteúdo de I Samuel concentra-se em três grandes líderes nacionais: Samuel, 
Saul e Davi. O de II Samuel narra a história de Davi. Ele é o personagem central 
desse livro. Ficamos entusiasmados com o seu sucesso, seu coroamento como 
rei de Judá e posteriormente de todo Israel. Davi foi alguém de muitas 
conquistas e um homem segundo o coração do Senhor (II Samuel 13.14). 
 
Porém Davi era um ser humano e tropeçou feio, caindo em pecado. Ele e se 
arrependeu, foi perdoado e sua paz e comunhão com Deus foram restauradas, 
embora tenha sofrido as conseqüências dos seus 
pecados. 
 
Assim, ao nos aprofundarmos no estudo desses 
dois livros que levam o nome de Samuel 
percebemos situações de perdas e ganhos do 
povo de Israel e de seus diversos líderes. 
Quando andavam de acordo com os princípios 
de Deus, ganhavam, saíam vitoriosos, 
experimentavam a benção de Deus em suas 
vidas. Mas, quando se afastavam dos caminhos 
de Deus e buscavam seus próprios interesses, 
acabavam experimentando o peso da mão de 
Deus, que resultava em derrota e fracasso. Saul é 
um exemplo marcante desse princípio. 
 
Querida igreja, estamos diante de um grande desafio. Os dois livros de Samuel 
contêm tesouros preciosos que desejamos desvendar e transmitir às nossas 
crianças. Esses dois livros são ricas fontes de histórias familiares e lições que 
podem ser aplicadas às nossas vidas, verdadeiras pérolas preciosas que trarão 
alento e alegria e um desejo de seguir o Deus de Davi, personagem principal 
desses dois livros. 
 
Que a cada dia possamos colocar as nossas crianças e as nossas famílias em 
oração diante do Pai para que esses estudos façam real diferença na vida  da 
nossa igreja. Para honra e Glória do Senhor que nos dá a vitória. Amem? 

E 

xxxx Ministério Infantil 
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Preste contas para a ComUnidade 
Tanto nas questões de dinheiro e bens como de sexo e casamento. 

 
odos nós crentes necessitamos desesperadamente de estruturas de 
prestação de contas mais fortes. Poucas coisas são mais urgentes do que 
o resgate do entendimento Bíblico e da prática da igreja como 

ComUnidade. A cabeça da igreja (Jesus) nos ajuda e nos capacita a vivermos em 
ComUnidade, cuidando uns dos outros e prestando contas entre sí e não como 
um bando de forasteiros solitários e errantes.  
(Do livro Escândalo do comportamento evangélico de Ronald Sider, que estará em Viçosa dia 1 
de setembro próximo no CEM).  

 
A Bíblia nos mostra que devemos 
prestar atenção no que declaramos, 
honrando a Deus em qualquer 
circunstância. Devemos ser pessoas 
de apenas uma palavra, para que 
tenhamos crédito perante as 
pessoas e diante de Deus. Sim, sim. 
Não, não.  
 
Relacionamento é a palavra-chave 
da ComUnidade. Sem 

relacionamento, a edificação, o evangelismo e o discipulado, estarão 
comprometidos. Entendemos ser preciso relacionar-se em três dimensões: 1. 
Relacionamento com Deus, 2. Relacionamento na igreja, 3. Relacionamento fora 
da igreja. Sempre atuando com Deus, onde Ele está atuando para facilitar 
transformação de caráter na direção de Jesus, num tripé fundamental: 1. 
Edificação, 2. Evangelismo, 3. Discipulado, sendo uma igreja relacional, 
avivada e missionária.  
 
Para prestar contas é preciso primeiro aprender a relacionar num ambiente 
confiável e amoroso. Isto só pode acontecer em 2 asas: Núcleos e Cultos.  
 
EdgEdgEdgEdgardardardard    
 
 
 
 

Você não consegue 
voar com uma asa só. 

T 

xxxx Opinião 
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Mochila nas costas e diário na mão 
A  Fascinante História de Ashbel  Green  Simonton 

Elben  M.  L.  César 

 
ificilmente outro autor escreveria a história do pioneiro do 
Presbiterianismo no Brasil  melhor do que o Rev. Elben. Ele está 
“ensopado” até a alma  com esta história, o que é facílimo de 

compreender, primeiro porque tem o dom da exposição escrita e em segundo 
lugar a cultura de sua formação; o autor é neto, 
filho, sobrinho, primo, tio e sogro de pastores 
presbiterianos. Aproveitou ao máximo as 
oportunidades que teve de adquirir conhecimento 
sobre o primeiro missionário presbiteriano no 
Brasil, como por exemplo, suas viagens aos EEUU, 
de onde veio Simonton. 
 
O livro de 216 páginas, Editora Ultimato, R$ 32,40, 
prende sua atenção da primeira à última página, 
dado ao estilo e abordagem. É impressionante como 
através das informações históricas o leitor se 
beneficia com a inspiração, confiança em Deus, 
consolo, gratidão e sobretudo a soberania de Deus. 
Fica claríssimo que na obra de Deus o tempo é uma 
determinante como outra qualquer, isto é, qualidade e formação do obreiro, 
sustento, família, companheirismo, etc. Pode-se fazer muito em um século ou 
em 8 anos, como foi o caso de Simonton no Brasil. Um  “piscar de olhos” de 8 
anos, se consideramos que este foi o tempo para aprender português, fundar o 
primeiro jornal protestante na América do Sul, a primeira escola paroquial, o 
primeiro Seminário Presbiteriano, ordenar o primeiro pastor brasileiro (ex-
padre), arranjar uma noiva  e casar-se, tornar-se pai , ficar viúvo e morrer! 
Queira Deus que em 8 anos nós tenhamos o templo da CPV pronto para 
consagração! 
 
A leitura de “Mochila nas Costas e Diário na Mão” me fez ficar mais  pequeno 
ainda! ... porem  contente: o que Deus tirou de Simonton  Ele me deu! Quer 
saber o que?.... eu te conto no carnaval de 2010.  
 
DaisonDaisonDaisonDaison    
O Grande 

D 

xxxx Vamos ler! 
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Em novembro haverá assembléia quando elegeremos 5 presbíteros e 5 diáconos. 
Para isso é necessário que sejam apresentados nomes de homens idôneos e 
verdadeiramente cristãos, para apreciação do conselho e posteriormente 
participar da eleição. Veja algumas dicas com relação a tais lideres na igreja:  
Paulo dá instruções específicas referentes às qualificações necessárias aos 
líderes da igreja, de forma que estes possam honrar a Deus e desempenhar a 
missão dEle com seriedade.  
Veja as orientações da Palavra de Deus para assumir esses cargos. Além do 
compromisso, disciplina e estudo obediente da Bíblia:  
Qualidade Cargo Ref Bíblica Qualidade Cargo Ref. Bíblica 
      
Ser prudente Presb. ITm 3.2;Tt 1.8 Ser marido de uma só 

mulher 
Presb/ 
Diácono 

1Tm3.2;Tt1.6 
1Tm 3.12 

Ser hospitaleiro Presb. 1Tm 3.2;  
Tt 1.8 

Ser sóbrio Presb./ 
Diácono 

1Tm3.2;Tt1.7 
1Tm 3.8 

Apto para ensinar Presb. 1Tm 3.2; 5.17 Ser respeitável Presb./ 
Diácono 

1Tm3.2 
1Tm3.8 

Não ser violento, mas 
amável 

Presb. 1Tm 3.3;  
Tt 1.7 

Não ser apegado a 
muito vinho 

Presb./ 
Diácono 

1Tm3.3;Tt1.7 
1Tm 3.8 

Ser pacífico Presb. 1 Tm 3.3 Saber governar a 
própria família 

Presb./ 
Diácono 

1 Tm 3.4 
1 Tm 3.12 

Não ser apegado ao 
dinheiro 

Presb. 1 Tm 3.3 Manter os filhos 
sujeitos 

Presb./ 
Diácono 

1Tm3.4,5;Tt1.6 
1Tm 3.12 

Não ser recém-
convertido 

Presb. 1 Tm 3.3 Não ser ávido por lucro 
desonesto 

Presb./ 
Diácono 

Tt 1.7 
1 Tm 3.8 

Ter boa reputação 
perante os de fora 

Presb. 1 Tm 3.7 Apegar-se à mensagem 
fiel 

Presb./ 
Diácono 

Tt. 1.9 
1Tm 3.9 

Não ser orgulhoso Presb. Tt 1.7 Ser homem de palavra Presb./ 
Diácono 

1 Tm 3.8 

Não ser briguento Presb Tt 1.7 Ser experimentado Presb./ 
Diácono 

1 Tm 3.10 

Ser amigo do bem Presb. Tt 1.8    
Ser justo, consagrado Presb. Tt 1.8    
Ter domínio próprio Presb. Tt 1.8    
Ser irrepreensível Presb. 1Tm 3.2;  

Tt 1.6;  
1Tm 3.9 

   

 
Estamos orando e esperando que sejam eleitos homens que amem a Jesus e que 
queiram participar com paixão na realização da sua missão. Isso significa ter 
compromisso com os núcleos, ser um discipulador, piedoso, e que tenha uma 
boa compreensão da dinâmica da CPV, e que seja determinado a amar os irmãos 
sendo um representante deles diante de Deus.   

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

xxxx Informe-se 
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xxxx Figuras falam mais que 1000 palavras 

Apoio: 

 


