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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  
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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 

 
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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Do vale para o monte 
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,  

em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tg 1.17 

 
 tempo de por o pé na estrada, o coração no Deus do céu e ampliar o nosso 
campo de ação, do vale para o monte. Como são maravilhosos os 
ajuntamentos lá em cima. A qualidade de tempo 

alcançado na trilha de oração para o quarto de escuta; O 
louvor com um simples violão sob as estrelas e a lua, no luar 
de oração; A visão exuberante de toda a região até a serra de 
Arapongas, sem falar da beleza do sol desde o nascente ao 
poente; Como chuva, quantas bênçãos já recebemos, e 
quantas bênçãos ainda teremos!!!..  
 
Lá ouvimos a algazarra da criançada no futebol, lá regamos 
com amor as árvores que insistem em não crescer... Nesse monte reúne as 
nossas lutas e realizações, as nossas esperanças e sonhos...Quando estamos lá, 
planamos no céu como uma igreja de duas asas,com uma visão missionária dos 
bairros João Braz, Silvestre e Violeira, e com um simples movimento circular, e 
o estender das mãos os abençoamos em oração! Não há dúvidas! O Senhor é o 
autor dessa poesia, e todos que se dispõem tornam-se personagem dela. 
 
Pela misericórdia de Deus, somos chamados para cooperar na sua missão, para 
isso recebemos asas que nos levam acima dos vales e dos montes com o objetivo 
de atrairmos todos os olhares, (que estão fitos em monstros, nas aflições, no 
pecado, no sofrimento, no desespero...), para Deus “ para o alto, de onde vem 
toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo do Pai das luzes...”.  
 
Com essa esperança ardente no coração, de cumprir profeticamente a missão 
nessa região de pregar o Evangelho do Reino. Locomovemo-nos de alto a baixo, 
num vôo de intenso amor para responder e orientar todos, que só Jesus oferece 
alegria e sentido à vida, a despeito de ser no vale ou no monte. 
 
É tempo de por o pé na estrada, o coração no Deus do céu e ampliar o nosso 
campo de ação, do vale para o monte. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

É 

xxxx Palavra da liderança 



4 

Contato, Outubro de 2009 

 
   
Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Do vale pra o monte 
Objetivo: 

� Lembrar que a igreja, como um farol orienta ao semelhante a chegar a Deus.  
� Sensibilizar a igreja a ser como um abrigo pronto para suprir as carências do cansado. 
� Oferecer aos de dentro, equilíbrio à semelhança de Cristo, para buscar os de fora. 

Dia Tema da semana Exposição Organiz Diácono Café 
      
04 Fazendo diferença como luzeiros (Mt 5.14-

16) 
Pr Helinho Núcleo 5 Cláudio e 

Ézer 
Ana Paula e Luiz 

11 Incluindo todos pela Cruz numa visão do 
monte (Lc 3.1-6) 

Pr Helinho Núcleo 3 Chiquinho e 
Isméria 

Júlia e Deleise  

18 No monte para aprender voar em duas asas 
(At 2.41-47) 

Pr Helinho Núcleo 2 Sérgio e 
William 

Lúcia e 
Chiquinho 

25 Renovando o coração no monte para a 
natureza de Cristo (Ef 4.17-24) 

Pr Helinho Núcleo 1 Gilmar e Ana 
Lídia 

Marília e Sérgio 

      
  
Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som 
    
04 Marcella e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo Kalebe 
11 Ana Lídia e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo Kalebe 
18 Ana Paula e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Jamille, Ricardo Kalebe 
25 Marcella e Ana Lídia Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo Kalebe 
    
 
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  
 

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 
25 26 27 28 29 30 31 
       

 
 04  Café com Líderes.  
 18  9ª Festa da Criança – R.Jequeri às 9h00. 
 25  1ª Celebração na nova sede – 18h15. 

 
NOVEMBRO 

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 

 02  Café com Líderes.   
 15  Feriado.  
 23  Caminhada Ecológica 
   Será a última do ano de 2009.   

29 30      
       

 

xxxx Calendário 
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1500 – Era o Brasil sendo descoberto pelos portugueses, que cristianizaram e 
não Evangelizaram o País. Que enfatizaram mais os mortos que os vivos, ou 
mais a morte que a vida.   
 
1517 – Grande reforma a partir da Alemanha procurando voltar às origens 
apostólicas e da Missão de Deus, através de Lutero, Calvino, Zwínglio, J. Nox e 
outros.  
 
1557 – Profissionais franceses foram enviados por Calvino, para influenciar a 
vida com Jesus no Brasil. Foram todos mortos ou desapareceram.   
 
1624 – Empresários e profissionais Holandeses investiram no nordeste, 
especialmente em Recife, sem sucesso permanente.  
 
1824 – 200 anos depois, Os Luteranos dão assistência espiritual nas colônias 
alemãs no Brasil.  
 
1855 – Começa a 1ª Igreja Congregacional no Brasil.   
 
1859 – Chega Simonton, 26 anos, estudante de Direito, como primeiro 
missionário para o povo brasileiro, fundando a catedral presbiteriana do Rio e 
outros ministérios importantes.  
 
1958 – 100 anos depois, estudantes começaram núcleos bíblicos no prédio 
principal da UFV na liderança do Osmar, Daison, Paulo Affonso e outros.     
 
1960 – Chega o (Reve) Elben, primeiro pastor para dar assistência aos primeiros 
estudantes evangélicos na UFV.  
 
1986 – Formou-se a segunda igreja no bairro do Vale do Sol.  
 
2000 – Foi o início da CPV em núcleos no Bairro João Braz.  
 
2009 – Outubro, 25: A CPV muda para o MONTE, no seu Centro de 
Convivência, visando o desenvolvimento social e espiritual da comunidade, 
dentro da Missão Integral de Deus.  
 

xxxx Datas e números 
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TWITTER da CPV   
www.twitter.com/cpvicosa  
Siga esta nova mania na 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   
 
190 Reais é o custo de cada m2 de LAJE.    
Serão 805 m2. Já fizemos 400 m2.  
Além do seu Dízimo e Oferta, participe também da campanha da LAJE, onde 
cada um é convidado a doar seu pedaço.   
 
FEIJÃO LAJÃO  
Ganhamos do Juvenal e Luiza 300 km de feijão vermelho, novinho e em folha 
do seu sítio, que está sendo vendido por R$ 3,33 o quilo, para compor a 
construção da Laje. Falar com o Helinho.   
 
BÍBLIAS COM HINÁRIOS e Hinários  
Ajude-nos a preservar este patrimônio, colocando com cuidado sem amassar, 
deixando sempre nos bancos, no lugar certo.  
 
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.   
 
NOIVADO e CASAMENTOS   
1. ÉZER E SARAH ALVES  
Irão se casar numa sexta-feira, dia 18 de dezembro na IPV.  

2. CLÁUDIO e SILVANA  
Casaram-se no último dia 19 de setembro, com a presença de mais de 30 
pessoas da CPV em Rio Novo-MG e moram na Rua Pedra do Anta, 70 Apto 
104.   

3. KALEBE E DANIELLE 
Ficaram noivos no dia 12 de setembro numa celebração no espaço coccinela, na 
presença das 2 famílias, mais o Helinho, Gláucia e Angélica. Eles planejam o 
casamento o mais rápido possível para que os filhos tenham um ambiente 
seguro.   
 

xxxx Notícias gerais 
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SANTA CEIA ou EUCARISTIA  
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 refeição em nome e na lembrança vicária de Jesus. Não 
é transubstanciação e nem consubstanciação como entendem alguns. É um 
simbolismo que edifica e que alimenta uma vida real. Todo 2º domingo.  
 
CARNAVAL ACCAMPS  
Inscreva-se com a Beatriz Campos Andrade, para o acampamento de carnaval 
da CPV no Sítio EVA, perto de Viçosa, ao custo R$ 125,00. Parcele os 
pagamentos. Só faltam 5 meses. Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10 anos 
= 50%. Não fique de fora. O preletor será o Pr. Heliel de Goiânia.  
 
VOCÊ É CRISTÃO OU É RELIGIOSO?  
O religioso é o crente que ainda não achou Jesus e que vê o pecado, a 
instituição, a organização e a igreja igual ou acima da Missão de Deus.  
O Cristão é o crente que vê o pecador e assenta com ele, apóia, ama, dá o 
ombro, o braço e se disponibiliza para o trabalho do Espírito de fazer o 
convencimento do pecado, da justiça e do juízo em cada pessoa. Quer ser fiel a 
Deus?   
Entre num núcleo semanal, estude e responda cada pergunta do discipulado. 
Aproveite todo dia no “quarto de escuta” e firme-se no caminho. Este é o 
processo da CPV.   
Promova e discipule um amigo, andando sob o jugo de outro amigo mais 
experiente, além do seu núcleo.  
 
COMPARE COM A BÍBLIA e PENSE   
Alguns conceitos de como funcionava no aT, como funciona hoje na prática da 
religiosidade e como manda o NT para aqueles que amam o Senhor Jesus:  
 

CONCEITO aT Hoje NT 
 Atividades santas  Culto (Dt 12. 11-12)  Cultos e Missas  Todas (I Co 10.31) 
 Dia santo  Sábado (Ex 20. 8)  Domingo  Todos (Cl 2. 16-17) 
 Local santo  Templo (II Cr 7. 12)  Templo ou igreja   Todos (At 7. 47-50) 
 Pessoas santas  Sacerdotes (Dt 18. 1-8)  Pastores e líderes  Todas (I Pe 2. 9-10) 

 
NOVO LIVRO DO ULTIMATO  
Este livro responde com autoridade o que é Missão Integral. Escrito por Renê 
Padilha, será uma benção. Breve estará na nossa biblioteca para emprestar por 
15 dias. 
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BATIZANDOS EM FESTA NO MONTE   
Está chegando a hora da publicização formal da Fé em Jesus.  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.   
CALDO LAJÃO NO MONTE  
Vários caldos gostosos foram saboreados pela ComUnidade e amigos, num 
evento Pró-Laje no dia 25 de setembro.  
 
SUA ÁRVORE NO MONTE   
Como está a sua árvore no terreno? Acompanhe com o Sérgio.  
 
CRONOGRAMA MUDANÇA PARA O MONTE  
Ocupando o espaço do Centro de Convivência.  
Mudando do Vale para o Monte em outubro:  
Até dia 9 – Segurança para circulação de crianças e acessibilidade de adultos, 
limpeza, organização e placas orientadoras.   
Dias 10 e 12 – Mutirão Instalação elétrica.  
Dias 13 a 18 – Estudos e planejamento da mudança.   
Dias 19 a 21 – Mudança do Ministério Infantil.  
Dia 24 – Mudança do Salão – Mutirão geral.  
Dia 25 – Ocupação – 1ª Celebração – 18h15.  
ECO-BOL e PINTURA NO MONTE   
São atividades que promovem o desenvolvimento comunitário e fazem parte da 
Missão Integral que é de Deus. O interesse é de Deus, apenas somos 
cooperadores d’Ele no processo da recuperação e da reconciliação.  
Eco-Bol é com o Ézer, todo sábado.  
Pintura é com a Isméria, toda terça.  
 
CAMINHO DE ORAÇÃO NO MONTE  
Sempre que puder faça seu “Quarto de Escuta” no caminho de oração da CPV. 
Experimente sozinho ou com amigos.  
 
MULHERES DE AÇÃO NO MONTE (contra os Homens de Palavra). Haverá 
o III grande encontro de mulheres no SPA da Terezinha com puga e ribeiro no 
dia 7 de novembro. Limpeza de pele, massagem, cortes e outros serviços 
dentro da campanha pró-Laje do Daison. Agende este dia para o SPA da mulher. 
Fale com a Yara ou Terezinha.  
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Ore sem cessar...   

 
1.Grupo de Intercessão: Terças 18h30 no salão.  
2.Dos supervisores (G4): Terças, 21h00.  
3.Um bom tempo e 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 - Pintura;   

• 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 e renda: Cursos de pinturas ou artesanatos que 

poderá surgir cooperativa de renda. Pela Van Escolar do Chiquinho; Salões: 
Gilmar 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 (Serginho); Expert-BuyNet (Juvenal/Luiza); Tecnológica 
(Eni); Vidros Colpany-Ubá e Microlins P.Nova.    

• 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.J.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 irmãs e da região (PZMN). 
 

xxxx Orai uns pelos outros... 
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O Evangelho não é conhecimento, mas é Experiência. 

Experiência individual, pessoal no ‘quarto de escuta’. 
 

 visão descreve um status futuro da ComUnidade: olhando para o 
futuro, como se pode descrever a CPV? O que a CPV quer ser amanhã?  
Cremos que o ministério da Igreja é extensão do ministério terreno de 

Jesus: "assim como o Pai Me enviou ao mundo, Eu também vos envio" (Jo 
17.18-21). Nesse caso, cremos que Jesus inaugurou o Reino de Deus, isto é, 
começou a trazer de volta todo o Universo criado para o controle de Deus. Com 
Jesus, a vontade de Deus começa a ser feita na terra, como é feita no céu (Mt 6. 
10). A CPV quer falar da mesma forma, com a mesma convicção, que: "o Reino 
de Deus chegou até você agora" (Lc 11. 20).  
 
Por ser uma extensão do ministério terreno de Jesus, a CPV deve gerar frutos e 
parecer cada vez mais com Jesus. Não falo de sinais e milagres, mas sim dos 
frutos do ministério de Jesus, que resumimos em três expressões: salvação, 
libertação e restauração. Através deste ministério as pessoas eram 
reconciliadas com Deus; eram libertas da escravidão dos espíritos; e tinham suas 
vidas completamente restauradas. Em Jesus todas as relações espirituais, sociais, 
econômicas e ecológicas são refeitas e serão plenamente restauradas no dia do 
Juízo.  
 
A CPV quer ser relevante e relacional dentro da Missão Integral de Deus. 
Olhando para o futuro, vemos uma ComUnidade - edificada sobre o monte, 
composta por pessoas transformadas por Jesus (Mt 5.1-12), ativas em boas obras 
(justiça = discipulado) que servem de sinal da presença de Deus no mundo (Mt 
5.13-16).  
 
Somos do Reino de Deus quando facilitamos que pessoas se encontrem com 
Deus, experimentem a restauração de suas vidas e se tornem Agentes da Missão 
de Deus.  
 
Tanto o participante em particular, quanto ela mesma como ComUnidade, 
mostram como seria o mundo, se Deus estivesse em todas as pessoas, através de 
Jesus. 
 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

A 

xxxx Visão 
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Sou Sarah de Moraes Alves, tenho 25 anos, sou filha da tia Edna e do tio Edgard, sou 
irmã da Kézia, do Kalebe e da Hadassa. 
 

esde os 9 anos de idade comecei a levar minha Bíblia para a escola a fim de 
compartilhar de Jesus com meus amigos. Cresci dentro de princípios Bíblicos na 
minha família e com a Igreja de Cristo na IPV. Aos 15 anos (1999), comecei a 

me envolver com a ABU (Aliança Bíblica Universitária) e estive engajada no 
movimento até 2007. 
 
Deus me enviou em 2003 para Alfenas, onde fiz o curso de enfermagem na Unifal / MG. 
Tranquei o curso em 2006 e fiquei um ano na Inglaterra (Ashburnham Place). Formei e 
hoje sou enfermeira no Hospital São Sebastião, aqui em Viçosa. 
 

 
 
Em outubro de 2007 Deus me presenteou com o Ézer na minha vida! Ele tem sido um 
grande amigo e companheiro, estamos noivos e vamos nos casar em dezembro deste 
ano! Sonhamos com um ministério bi-ocupacional transcultural... quem sabe um dia 
iremos pra Índia ou algum país da África?! 
 
Sou muito grata a Deus pela Igreja da CPV, por tanto que têm me abençoado e 
abençoado minha família. 
 
Que o Senhor nos dê sua Paz e nos guie! 
“Desvia os nossos olhos das coisas inúteis, faze-nos viver nos caminhos que traçaste.” Sl 119.37 

D 

xxxx Conheça seu irmão! 
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Querida gente da CPV 
 

 com muita alegria que compartilhamos nossas últimas notícias. Obrigado 
pelas orações, encorajamento e apoio. Vocês fazem parte deste avanço do 
reino nesta região. 

  
Yuhupdeh – Tivemos mais um agradável tempo entre os Yuhupdeh e 
oferecemos o curso de alfabetização em outra aldeia. Em maio publicamos mais 
um caderno didático na língua deles, o Diíh Keét ou Caderno de Histórias, que 
já está sendo usado nos cursos de alfabetização. Obrigado a todos que oraram e 
contribuíram. Louvemos a Deus por essas bênçãos. 
  
Igreja Aruak – Na cidade, a igreja vive bons 
momentos. Comemoramos o terceiro aniversário e 
contamos hoje com 18 colaboradores em diversos 
ministérios, dentre eles um ancião, dois diáconos e três 
seminaristas. Outra grande bênção é que retomamos a 
construção do templo, devendo concluir nos próximos 
dias a segunda etapa: paredes, colunas e cintas. 
Manifestamos aqui nossa gratidão a todos que 
contribuíram e oraram por este importante passo. E 
pedimos que continuem orando, pois ainda tem muito 
a ser feito. 
  

Missionários locais e seminaristas – Silvério e Inésia, 
bem como, Jacinto e Felícia, estão muito bem. Aroni, 
Ronofo e Bete concluíram o primeiro período do instituto bíblico, todos com 
excelente aproveitamento e muito animados em servir ao Senhor. O crescimento 
deles é notório. Oremos por suas vidas, saúde e ministérios, especialmente pela 
Felícia que está grávida. 
  
CONPLEI – Participamos a poucos dias de um encontro regional do Conselho 
Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Foi bom ver centenas de 
indígenas, de 13 etnias, adorando ao Senhor juntos. Muito louvor em suas 
línguas, apresentações culturais, pregações inspiradoras e lindos testemunhos. 
Deus está fazendo coisas lindas. 
  

É 

xxxx Notícias do campo 

Caderno de histórias 
Yuhupdeh 
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Família – Maria Elisa esteve internada por alguns poucos dias com pneumonia, 
mas agora já está bem. A grande bênção é que o processo de adoção foi 
concluído, com parecer favorável! Estamos super felizes com isso. Alegrem-se 
conosco.  

  
Publicação – Participamos 
com um capítulo na 
publicação do livro 
Perspectivas no Movimento 
Cristão Mundial. 
Interessados podem acessá-lo 
no site da editora: 
www.vidanova.com.br. 
Louvemos ao Senhor por 
mais essa bênção. 
  
Equipe Amanajé – Pedimos 
oração por toda a equipe: 
Ronaldo e Rossana, Márcio e 

Isaura, Iraque e Silvéria, Marcelo e Claudinha, Francisco e Rose, Flávio e Mara, 
Daniel e Vanusa, Léo, Adilson e Cíntia, Jossandro e Viviane, Gabriel e 
Crislaine, Carol, Lia, Carlos e 
Elfriede, André e Marcelle, 
Silvério e Inésia, Jacinto e 
Felícia, Jaime e Cleidinha, 
Felipe e Arlene, Alceri e 
Arlene. 
E seguimos com três 
principais desafios, pelos 
quais continuamos pedindo 
orações: 
 
- Progresso no aprendizado da 
língua dos Yuhupdeh; 
- Publicação de outros dois 
materiais didáticos que já estão prontos; 
- Construção do templo da Igreja Aruak – terceira etapa. 
  
No amor de Cristo, 

 Cácio e Elisângela SilvaCácio e Elisângela SilvaCácio e Elisângela SilvaCácio e Elisângela Silva    

Construção do templo da Igreja Aruak 

Encontro do CONPLEI
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CRISE INTERNACIONAL,  
GRAÇA DE SOFRER e DE DAR 

 
inguém gosta de sofrer com as crises. Mas é o sofrimento que traz a maior 
bênção e progresso. É quando se aprende a depender da direção do Espírito 
Santo e conhecer a intimidade de Deus.  

 
Nunca pensamos em Graça como privilégio de sofrer. Paulo diz aos Filipenses (1.29): 
“Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer n’Ele, como 
também sofrer por Ele, tendo o mesmo combate que em Mim tendes visto”.  
 
Além da Graça de sofrer, existe outra Graça indesejável. Trata-se da Graça de 
contribuir ou de dar. Se alguém se comove a dar, humilde e alegremente, é porque já foi 
tocado pela Graça de Deus, já que não conseguimos por nós mesmos realizar todo o 
bem. Tendemos naturalmente a fazer o que é mal, observando o pecado e não a pessoa 
pecadora. 
   
Quem apenas dá o dízimo ou se deixa motivar a contribuir pelos mesmos sentimentos 
daqueles que liquidam uma conta para não terem o nome no SPC, ainda não é de Jesus, 
ainda não pensa como cristão. Ofertar para a obra de Deus é um favor que nenhum de 
nós merece, é Graça. O pobre, estudante, o bolsista, o estagiário ou quem ganha muito 
ou ganha pouco, deve sempre contribuir. Isto faz parte do crescimento espiritual e do 
coração resgatado por Jesus.     
Esperar uma boa situação financeira não é pré-requisito para alguém contribuir. Jesus 
mostra que as grandes quantias dos ricos só eram consideradas grandes em relação às 
pequenas quantias dos pobres.  
 
Os ricos davam da sua sobra, mas os pobres do seu sustento.  
Dar o que se tem sobrando, ou o que não faz falta, ou o que não nos cria limitações, não 
é ainda o dar conforme se requer no Novo Testamento.  
 
O Dízimo é a justiça da igualdade proporcional, cria disciplina e é um bom ponto de 
partida, mas é um limitadíssimo ponto de chegada.  
A contribuição é a extensão do compromisso que se tem com o louvor, com a 
maturidade e com a Missão Integral que é de Deus.  
 
Por fim, a contribuição é a resposta à compreensão de que se recebeu o Dom inefável: 
Jesus.  
 
Sofremos e temos crises por falta de foco, objetivo e falta de compromisso com a 
Missão de Deus. Mas as crises são boas.     
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

N 

xxxx Opinião 
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CASAMENTO E DIVÓRCIO  
Ml 2.14,16 

 
 casamento é uma relação exclusiva na qual um homem e uma mulher se 
entregam mutuamente um ao outro numa aliança vitalícia e, com base 
nesse voto solene, eles se tornam "uma só carne" (Gn 2.24; MI 2.14; Mt 

19.4-6).  
 
A Confissão de Westminster (XXIV.2) afirma: "O matrimônio foi ordenado 
para o mútuo auxilio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por 
sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa, e para impedir a im-
pureza" (licença sexual e imoralidade; Gn 1.28; 2.18; 1 Co 7.2-9). O ideal de 
Deus para o casamento é que o homem e a mulher se completem um ao outro 
(Gn 2.23) e participem da obra criativa de fazer um novo povo. O casamento é 
para os cristãos e para os não-cristãos, mas é da vontade de Deus que os do seu 
povo se casem só com cônjuges da mesma fé (1Co 7.39; ct. 2Co 6.14; Ed 9;10; 
Ne 13.23-27). A intimidade, na sua mais profunda dimensão, é impossível 
quando os cônjuges não estão unidos na fé.  
 
Paulo usa o relacionamento entre Cristo com a sua Igreja para explicar o que é o 
casamento cristão, de modo que ressalta a especial responsabilidade do marido, 
como o cabeça e protetor da esposa, e conclama a esposa para aceitar seu marido 
nessa condição (Ef 5.21-33). A distinção de papéis não implica em que a esposa 
seja pessoa inferior, pois como portadores da imagem de Deus, tanto o homem 
como a mulher têm igual dignidade e valor e devem cumprir seus papéis com 
mútuo respeito, baseados no conhecimento desse fato.  
 
Deus odeia o divórcio (MI 2.16); contudo, determina disposições para o divór-
cio. que protegem a mulher divorciada (01 24.1-4). Essas disposições foram 
promulgadas "por causa da dureza do vosso coração" (Mt 19.8). A compreensão 
mais natural do ensino de Jesus (Mt 5.31-32; 19.8-9) é que o adultério - o pe-
cado da infidelidade conjugal - destrói a aliança do casamento e justifica o 
divórcio (ainda que a reconciliação fosse preferível) e que aquele que se divor-
cia de sua esposa por qualquer razão menor toma-se culpado de adultério, 
quando se casa de novo. E leva a esposa a cometer adultério, se ela também se 
casar de novo. O princípio é que todos os casos de divórcio e de novo casamento 
envolvem o rompimento do ideal de Deus para a relação sexual. Perguntado 
quando o divórcio seria legítimo, Jesus respondeu que o divórcio é sempre de-

O 

xxxx Doutrina 
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plorável (Mt 19.3-6), mas não negou que os corações continuavam a ser duros e 
que o divórcio, ainda que mau, podia. Às vezes, ser permitido.  
 
Paulo diz que o cristão que é abandonado por um cônjuge não-cristão não está 
sujeito à servidão (1 Co 7.15). Isso evidentemente significa que o cristão pode 
considerar acabada a relação. Se esse fato confere o direito de um novo 
casamento tem sido matéria de muita disputa, e a opinião Reformada tem estado 
dividida sobre a questão.  
 
A Confissão de Westminster (XXIV.5,6), com sábia cautela, afirma aquilo em 
que. à base da reflexão sobre as Escrituras acima referidas, ao longo do tempo, 
os cristãos Reformados concordam no que diz respeito ao divórcio:  
 
"No caso de adultério depois do casamento, à parte inocente é lícito propor 
divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel 
fosse morta.  
 
Embora a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a 
fim de indevidamente, separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo 
nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver os laços matrimoniais. 
A não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada pela 
igreja nem pelo magistrado civil. “Para a dissolução do matrimônio é necessário 
haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e dis-
crição das partes o decidirem em seu próprio caso.”  
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho 

 

   
 Apoio: 

 


