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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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Abrindo o jogo no monte 
“Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo” Gl 6.2  

uma segunda feira de uma determinada semana, uma moça que visitava 
o núcleo era dançarina de striptease que vivia num mundo de mentiras. 
Ninguém do núcleo sabia ao certo o que ela fazia. E assim como detes-

tava o estilo de vida que levava, ela também não sabia o que 
fazer para mudar essa situação.  
Durante as conversas no núcleo, um rapaz começou fazer 
uma confissão. “Já que o pastor teve coragem de abrir o 
coração diante da igreja sobre suas lutas pessoais, também 
me sinto pronto para falar. Tenho um problema sério com 
sexo. Vejo pornografia todo dia”. Ninguém do núcleo fez 
nenhum alarde. Todos ouviram com amor, sem fazer julgamentos, foram acol-
hedores. Quando este rapaz terminou, o núcleo o abraçou e orou por ele a re-
speito do problema que confessara. Foi quando a moça que estava visitando, 
caiu em pranto pela primeira vez.  
Depois de recuperar o fôlego, ela explicou que nunca experimentara um amor 
incondicional como aquele que acabara de testemunhar. Ninguém repreendeu 
este rapaz com dureza, nem disse que ele era um fracasso em termos espirituais. 
Em vez disso o núcleo o acolheu, demonstrando o amor de Deus. Foi então que 
ela resolveu contar a sua história.   
Ainda soluçando por causa do choro, revelou seu segredo aos amigos tementes a 
Deus que acabara de conhecer. Ela queria parar de trabalhar como dançarina de 
striptease, mas se sentia numa espécie de armadilha. Ganhava bem e como era 
mãe solteira, não tinha condições de sustentar a família. De repente aquele rapaz 
lançou um desafio: “Moça, se você sair de seu emprego amanhã, este núcleo vai 
sustentá-la”. Ela ficou paralisada de surpresa. — “Como é possível? — pensou. 
“Como estas pessoas conseguem ser tão amáveis?” “Tão generosas?” “Tão 
cheias de graça?”. Momentos depois de revelar o segredo que a envergonhava, 
ela estava frente a frente com o amor de Cristo manifestado por intermédio 
daquele núcleo. Na segunda-feira ela abandonou o emprego de dançarina. Na 
quarta-feira, uma moça do núcleo a ajudou a conseguir um novo emprego.   
Hoje em dia, a ex-dançarina, ajuda outras a abandonar este ramo. E tudo aconte-
ceu porque ela assumiu o risco de compartilhar as suas lutas pessoais. Ela estava 
cansada de esconder, de fingir e de viver uma mentira.   

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

N 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Abrindo o jogo no 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 
      
01 Uma comunidade fraterna (Sl 133) Pr Helinho Núcleo 10 Cláudio e 

Ézer 
Marlene Souza 

08 certeza de ter a alma satisfeita (Sl 42) Pr Helinho Núcleo 7 Chiquinho e 
Isméria 

Dona Angélica 

15 Vencendo as memórias amargas (Sl 129) Pr Helinho Núcleo 1 Sérgio e 
William 

Silvana e 
Cláudio 

22 A celebração da vitória (Sl 126) Pr Helinho Núcleo 8 Gilmar e Ana 
Lídia 

Beatriz e Sérgio 

29 A vida de tranqüilidade (Sl 131) Pr Helinho Núcleo 2 Cláudio e 
Ézer 

Cássia e Rolf 

  
Músicos e cantores 
Dia Cantores Músicos Som 
    
01 Marcella e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Ricardo Kalebe 
08 Ana Lídia e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Ricardo Kalebe 
15 Ana Paula e Gláucia Gláucia, Glauco, Junin, Jamille, Kléos, Ricardo Kalebe 
22 Marcella e Ana Lídia Gláucia, Glauco, Junin, Kleos, Ricardo Kalebe 
29 Ana Lídia e Gláucia 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 Yara  
08 (Adolescentes) QUA 19h00 Priscila e Tatiana  
10 (Jovens) QUA 20h00 Ézer e Glauco  
 

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 
29 30      
       

 
 01  Café com Líderes.  
 22  Assembléia geral ordinária 
 27  Luar de oração 
 29  Caminhada ecológica – última do ano 

 
DEZEMBRO 

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 

  
 05  Aplanejando o próximo ano 
 13  Celebração de Natal 
 31  Celebração da passagem de ano 

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 
    
03 Sarah Alves 16 Gláucia Siqueira 
07 Cláudio Henrique 18 Casamento Maria Helena 
07 Rafael Duarte 18 Marcy Vasváry 
08 Maria Helena 19 Gustavo Dergan 
09 Hadassa Alves 21 Luis Carlos Gonçalves 
09 Casamento Junin/Eliana 22 Ana Clara Neves 
11 Ana Paula Fernandes 23 Marcella Littig 
11 Daniel Vasváry 25 Ana Maria Castro 
11 Otto Baêta 28 Júlia Viana Lenz César 
11 Raíssa Campos   
 
PRESTANDO CONTAS  
TESOURARIA E CONSTRUÇÃO  
Período: Novembro-2008 a Setembro-2009 – 11 meses. 
 
O ano eclesiástico da igreja encerra no dia 31-Outubro.  
Devemos prestar contas para a Assembléia Geral da Igreja e para o Presbitério Zona da Mata 
Norte – PZMN.  
 
Tesoureira: Dilcimar.   
Conselheiro de finanças: Edgard.  
Responsável pelas compras e cotações: Serginho.  
Técnicos da Comissão: Baêta e Kléos.  
Encarregado da obra: Olavo (contratado).  
Início da obra: 9 de fevereiro.  
Fundação: 40 tubulões com 230 m x 0,60 cm diâmetro.  
Laje: 805 m2, sendo 400 m2 já concluída.  
 

Descrição Total ano (Nov a Set) Média mensal 
    

GASTOS – INVESTIMENTOS   
Construção C. de Convivência 128.294,00 11.663,00 
Pastor e secretaria (com encargos) 53.030,00 4.821,00 
Causas locais 13.298,00 1.209,00 
Missões e Evangelismo 12.571,00 1.143,00 
Aluguéis, luz, telefone e taxas 9.099,00 827,00 
Saldo para outubro 14.331,00 - - - -  
Despesa total 230.623,00 - - - - 

RECEITA   
Dízimos e ofertas 147.159,00 13.378,00 
Aplicações e outras receitas 4.685,00 426,00 
Saldo inicial do fundo 78.779,00 - - - -  
Receita total 230.623,00 - - - -  

xxxx Datas e números 
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MULHERES DE AÇÃO (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. Agende este dia para seu deleite. Fale com a Yara ou 
Terezinha.  
 
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.  
 
DA FAMÍLIA STANLEY  
Com o apoio da Agropalma, farei uma pequena estadia nos EUA para 
aperfeiçoamento do inglês. Em princípio vou solicitar 6 meses para que toda 
família possa ir, porém no meu contrato reza apenas 3 meses só para mim. Bom, 
não custa nada tentar. 
Tenho a intenção de em chegando lá contatar as chamadas "igrejas negras", pois 
muito me interesso pelas lutas contra o racismo e pelos direitos civis 
encabeçadas pelos irmãos negros naquele país (é só lembrar Martin Luther 
King, o senador Jacson e tantos outros). Também perceber uma "ponte" entre os 
movimentos sociais genuinamente evangélicos encabeçados por esses irmãos e 
nós aqui no Brasil, pois só recebemos missionários brancos e não sabemos 
quase nada da vida e trabalho dos irmãos negros. Estou bem entusiasmado com 
essa possibilidade, vamos ver o que o Senhor quer de tudo isso. Por favor 
solicite as orações dos irmãos nesse sentido. 
Um grande abraço. Stanley 
 
FAMÍLIA ZUIN – ESCÓCIA – LAJE CPV  
A família Zuin, com a ajuda de alguns brasileiros, está organizando uma noite 
com comidas e músicas brasileiras. A renda do evento, que acontecerá dia 

21/11, é para a construção do nosso centro de convivência. 
Vamos orar por mais essa iniciativa.  
E por falar em Zuins, a família vai aumentar!!! A Débora 
está grávida e o bebê deve nascer mais ou menos em abril. 
Ficamos felizes com a novidade e esse é mais um motivo 
de gratidão a Deus.  
 

xxxx Notícias gerais 
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FESTA DA CRIANÇA 2009   
A “Festa da Criança” foi um sucesso. Toda a CPV trabalhou e tivemos muitas 
crianças nos visitando. O Serginho contou aproximadamente 380 pessoas 
envolvidas numa manhã de domingo dia 18, na 9ª rodada da Festa da Criança na 
CPV. A história Bíblica teatral foi contada pelos alunos do CEM.  
 
ITABIRA – MG   
Uma cidade de 110 mil habitantes, terra de Drumond e da criação da CVRD. A 
Sarah Alves é a mais nova missionária enviada pela CPV para trabalhar 
temporariamente no PSF da Prefeitura de Itabira. No dia 18 de outubro ela 
mudou e lá está recebendo o apoio da família do Alberto e Laiza. Assim que 
formou ela fez este concurso e só agora foi chamada. Temos que lembrar de orar 
por ela também!! 
 
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   
 
R$ 5,00 mensais é o que sugerimos por pessoa da família como oferta para 
Missões.  
Com a economia de 1 ou 2 refrigerantes no mês, você pode investir em Missões 
na CPV.  
Ajudamos financeiramente no sustento de 2 famílias da CPV: Cácio e 
Elisângela, que estão trabalhando em São Gabriel da Cachoeira – Amazonas e 
do Emeric e Marcy, na Escócia.   
 
0584 é o número da agencia da CEF.  
0614-0 é o número da conta da CPV, que por medida de segurança, 
Incentivamos que você deposite ou faça um DOC do seu Dízimo, sua oferta para 
Missões ou para Construção, diretamente na conta bancária da CPV na CEF ag. 
0584-3, Op03, 0614-0, em nome da CPV, CNPJ 07.248.334/0001-28.  
(Não esqueça de identificar e colocar o recibo no gazofilácio).  
 
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 de laje.   
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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.   
 
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 Presbíteros e Diáconos para 
formar o Conselho e Junta Diaconal conforme Estatuto da CPV. Podem ser 
votados: Homens maiores de 18 anos com mais de um ano de batizado.    
 
NOVO LIVRO DA 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. 
 
PINTURA PARA DESENVOLVER    
São atividades que promovem o desenvolvimento comunitário e fazem parte da 
Missão Integral que é de Deus. O grande interessado é o próprio Deus, apenas 
somos cooperadores d’Ele no processo da recuperação e da reconciliação.  
Pintura é com a Isméria, toda terça.  
 
CAMINHO DE ORAÇÃO   
Sempre que puder faça seu “Quarto de Escuta” no caminho de oração da CPV. 
Experimente sozinho ou com amigos.  
 
J O S – Jejum, Oração e Silêncio    
Esta é a proposta para CPV para a sua liderança de núcleos, supervisores e todo 
aquele que deseja aprender ouvir a Deus no Silêncio.  
Eventualmente vamos promover um dia de JOS.  
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A partir do último domingo de outubro, os queridos irmãos e amigos da CPV deverão 
ler o Salmo 121 da seguinte maneira: "Coloco os meus olhos na horizontal, vejo os 
montes à minha frente e pergunto: De onde vem o socorro?". Nessa data histórica estarei 
aí com vocês. Parabéns pela vitória alcançada. 

Elben César (Diretor e Redator da Revista Ultimato).  
 
O local onde se centralizará todas as atividades da CPV, alto do Bairro João Bráz, 
favorece de uma maneira diferenciada, a criatividade para diversas ações de 
evangelização, cultural, esportiva, ecológica e fraternal em termos amplos, além das 
fronteiras evangélicas. Creio que seja bem conhecida aquela experiência da professora 
que pegou uma folha branca de 20 x 30 cm e mandou uma criança desenhar uma casa. 
No centro da folha a criança desenhou uma casinha de 2x3cm, sobrou  muito  papel!  A 
casa real da criança era muito pequena, sua imaginação não poderia ser realmente 
grande. A vivência do dia a dia influenciou tremendamente o imaginário e/ou as 
ambições dela.  
 

 local definitivo da CPV tem de tudo para ser o oposto desta história, e mesmo 
ainda não tendo terminado a construção é possível ver ações que nos alegram, 
nos animam a transferir para o local, mesmo ainda faltando muito para terminar. 

Assim surge um irmão que por iniciativa própria começa a jardinagem e modela um 
local para oração que nenhuma igreja evangélica da região tem, nem mesmo em área 
rural. Outros que individualmente já usam este local para suas orações particulares. 
Outro que deseja ter também sua árvore plantada. O adolescente que acampa e pratica 
esporte. Antes de iniciar a construção já havia o tal “Junta Panelas”. 
            
É possível imaginar uma multidão, de pé, ao ar livre, vendo um filme num telão, com 
fundamento cristão e uma discussão aberta, ao microfone. Uma maneira moderna de 
pregar o evangelho? Sem bancos, sem corais, sem canções, sem nada que caracteriza 
Igreja, mas com tudo que Cristo quer para transformar comportamentos! Não entram no 
templo, mas não fogem do anzol!  E se algum colégio quiser fazer formatura neste 
espaço? Que tal um culto ao ar livre no verão? Não seriam formas de convidar sem 
chamar? Quem sabe no futuro colocaremos um enorme mastro da bandeira do Brasil 
para momentos patrióticos. Poderia o TG uma vez por ano ou mais hastear a bandeira  e 
logo após os atiradores receberiam “aquele “ café, de pão com salame e suco de laranja! 
Será que não poderíamos funcionar como “sede” de uma sociedade do Bairro! 
Jamais esquecerei os momentos gostosos de domingo de Páscoa às 6 horas da manhã no 
gramado enorme do Colégio Meredith (metodista) nos EEUU. Não poderíamos fazer o 
mesmo? 
             
Que tal 2 ou 3 vezes por ano termos venda ao ar livre (não doações) de roupas, objetos, 
brinquedos, livros, etc,  tudo usados,  e destinado para missões? 
             
 
 
 
 
 

O 

xxxx CPV no monte 
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O local futuro da CPV permite até mais de um culto no mesmo horário, para platéias 
diferentes, se for desejável. Constitui oportunidade, como se fosse treinamento, para 
pregadores novos. É óbvio que não poderemos ter atividades comprometedoras, mas 
num certo sentido nós estaremos limitados apenas por nossa imaginação. Condições 
para o que for desejável teremos de sobra! 

Daison Olzany Silva (Microbiologista da UFV e  
Presidende da Fapemig em B.Horizonte 2000-03).   

 
“Elevo os olhos para os montes”... e é pra lá que eu vou!! “Sim, vamos começar a 
(re)construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto” . 
(Neemias 2.18) 
  

uando começamos a construir esse novo espaço eu comecei a sonhar. O primeiro 
sonho era estar logo no monte, pois do alto dele nada atrapalharia a visão de onde 
eu gostaria de alcançar: se somos uma “comunidade relacional, parecida com 

Jesus” teria que ocupar aquele lugar integralmente, não apenas aos domingos, mas 
transformá-lo em algo útil à comunidade local e, que, principalmente, impactasse o 
bairro, não só do ponto de vista espiritual. Vi, então, que esse sonho era comum pra 
maioria! 
  
Sonhar é fácil! O difícil é acordar e fazê-lo virar realidade. Como não quero que meu 
sonho vire uma utopia, já comecei a “por a mão na massa”. Junto com alguns estudantes 
da UFV vamos começar um projeto de extensão que visa um desenvolvimento socioe-
conômico naquela região e, para isso, vamos utilizar a área já construída. Partindo daí 
acho que juntos, toda a Igreja, poderemos trabalhar melhor algumas questões que levem 
à melhoria da qualidade de vida: vários cursos e oficinas acontecendo aqui, creche 
(quem sabe uma extensão da Rebusca), lazer. 
  
É difícil sair da minha zona de conforto, abrir mão das poucas horas de lazer e descanso, 
mas creio que ser parecido com Jesus é um pouco disso: quarto de escuta, “Caminho de 
oração” e envolvimento pessoal.  

Ana Lídia Galvão (Educação do Consumidor na UFV – DED).  
 
Gostaria de estar aí, junto de toda a CPV para participar desse momento especial. É um 
sonho de todos nós que Deus está realizando! Louvo a Deus por isso! 
 
Antes, era aquele monte de terra sem forma e com carrapato. Agora vemos não só uma 
construção, mas a mão de Deus em cada pedacinho dessa obra!! Aproveitem esse 
espaço! Usufruam dele pra tudo, principalmente para orações e louvor!  

Hadassa Alves (Treinee da KPMG  
em S.Paulo, estudante de contábeis na  

Escola Negócios Trevisan e apoiada pela CPV)  
 
Queridos CPVenses, quando saímos de Viçosa deixamos para trás um grande sonho mas 
que nunca deixou de ser motivo de nossas orações. O sonho era o mesmo que de muitos 
outros que passaram pela CPV e os que ainda hoje permanecem, os quais tem o 
privilegio ver aquele terreno que era sem forma e meio sem jeito, palco de muitas 
jornadas de orações, sendo transformado em um local de comunhão e adoração, não só 
dominical como diário. 
 

Q 
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Desde que estávamos na CPV, o nosso desejo era a realização dos cultos no nosso 
terreno, porque pagar aluguel se tínhamos o nosso próprio espaço! e porque  não 
aproveitar aquela vista belíssima, obra das mãos do Senhor!  Mas ainda não era possível 
por falta de uma boa estrutura que permitisse a realização dos nossos cultos. 
 
Hoje, vejo como o Senhor é bom e generoso com a CPV, pois Ele não permitiu que esse 
nosso grande sonho deixasse de existir no coração de cada um de nos, e com muita 
criatividade e iniciativa de toda a igreja, a obra começou de uma forma bem divertida, 
diga-se de passagem que essa é a marca registrada da CPV, com caldos, feijoadas, 
tubulões, metro de laje e por ai vai sendo construída a nossa tão sonhada igreja. 
 
O nosso desejo é que esse espaço seja sempre usado intensamente para a grande 
celebração e gratidão ao nosso Deus. 

Emeric e Marcy (Escócia-UK – apoiados pela CPV) 
 
Quero inicialmente dizer que fiquei muito feliz com a idéia da transferência das 
celebrações da CPV da "planície" para o "monte". 
 
Sim, compartilho com a idéia que se ocuparmos o espaço já o comprometimento em 
avançar com a obra será maior, pois os membros sentirão de mais perto a necessidade do 
engajamento e "curtindo" mais a formação do espaço multi-uso. Continuarei orando e 
contribuindo e sei que alcançaremos o alvo. Um grande abraço fraternal em Cristo. 

José Stanley e Cynthia (Pb da CPV. Executivo da Agropalma  
em Tailândia-PA e apoiados pela CPV) 

 
O contexto diferenciado da CPV desde o seu início, com foco na simplicidade de viver o 
Reino de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, na construção de relacionamentos íntegros 
dentro do privilégio da missão, valorizando gente, sem priorizar grandes aparatos de 
infra-estrutura física, organizacional, de atividades, poderá ser reforçado neste novo 
ciclo com a subida para o monte. 
 
Estar no monte significa buscar com maior intensidade a presença de Deus e querer estar 
no centro da vontade Dele. A minha expectativa é que este novo espaço contribua 
efetivamente neste propósito, ampliando os horizontes de atuação da Igreja, exercendo o 
seu papel de instrumento de encontro das famílias impulsionadas pelo amor a promover 
o bem maior do Reino e a muita gente. 

Wiliam e Jussara Alves (Pb da CPV. Executivo da  
Infox Informática em Aracaju-SE e apoiados pela CPV)  

  
udo que é bonito atrai as pessoas: um por do sol numa montanha, uma música 
bem tocada, uma árvore florida, um rosto bonito ou um objeto de decoração. O 
mesmo acontece quando se vê uma igreja (templo) bem construída com uma 

arquitetura singular. Quantas vezes você já passou em frente a uma igreja ou viu uma 
fotografia e ficou imaginando como seria o seu interior, como seria seus fiéis. Quem 
dera se a gente pudesse construir um templo tão belo que atraísse os olhares das pessoas 
e o desejo de ali parar um pouquinho para contemplar. Não precisamos chegar a tanto, 
mas precisamos nos preocupar para que ele seja bonito e confortável. Junte a isso nossa 
hospitalidade e teremos uma grande igreja.  

Rick-Ricardo Batista (Agrônomo, Músico e  
Sócio-Diretor do Supermercado Viçosense)   

T 
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os anos de 1960-1970 o Sr. Algemiro Gonçalves (hoje membro da CPV) 
doou um lote ao lado da sua casa no Cantinho do Céu para uma capela de 
cultos e reuniões da igreja.  

 
Este lote mais tarde foi vendido pela igreja, entrando no lugar um lote no bairro 
de Amoras e outros 2 lotes no Bairro João Braz, na Rua Tiradentes (bem em 
frente a uma rua bastante íngreme).  
 
Houve nos anos de 1980, algumas reuniões com moradores da região do bairro 
João Braz e Silvestre, visando a formação de uma igreja nesta região, por 
iniciativa do Reve.  
 
No início de 1990, durante uns 2 anos aproximadamente,  o Sr. Edson Alves 
organizou um ponto de pregação na sua Garagem nas quintas-feiras e começou 
também aos sábados com a Jussara Alves e outros, um trabalho com crianças da 
região dentro das instalações do Clube Rodas.  
 
Em 1993 começou um núcleo de estudos e relacionamentos nas casas com 
vizinhos que em 2000 se transformou na CPV do salão alugado na Rua Jequeri.  
 
Em 2001 o Tinoco, ainda residente no Parque do Ipê e participante do núcleo na 
CPV, ofereceu a troca dos 2 lotes da igreja na Rua Tiradentes pelo seu terreno 
rural de 10.000 m2, que não tinha entrada pela frente.  
 
Em 2002 o Baêta, também participante do núcleo, promoveu a terraplenagem do 
terreno trocado com o Tinoco, formando uma área plana de 3.100 m2, quando se 
começou a sonhar com a nova sede:  
 

1. plantamos árvores como pedra fundamental;  
2. construímos o Quiosque para confraternização;  
3. fizemos a cerca de arame em volta de todo o terreno;  
4. e obtivemos do Clube Campestre a autorização para fazer a entrada pela 

frente, doando o dobro da área cedida, que aumentou o terreno de 
esquina do Campestre, ficando o nosso terreno com acesso aberto tanto 
pelos fundos, com a Violeira, quanto pela frente com a Rua Quinquim 
Fontes, onde está o padrão da Cemig.   

 
Em 9-fevereiro-2009 iniciamos a fundação (40 tubulões por R$ 1.150,00 cada 
um) obedecendo o projeto elaborado pelo Baêta, depois de ouvido os sonhos e 
anseios da ComUnidade por um Centro de Convivência e não um templo ou 
igreja como um local santo e exclusivo.  
 
Hoje entramos debaixo da metade da laje, para incluir todos e servir de 
ajuntamento dos núcleos e das famílias, tendo ainda um espaço nos fundos para 
o “quarto de escuta”, no caminho de oração preparado pelo Sérgio da Marília.  

N 
xxxx História do Centro de Convivência 
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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, Daison, Deleise e Sr Ubiraci;   
• Pela geração de emprego 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 e que conseguem dar a sua vida pelos outros.  

• 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); 
10.Sarah Alves (Profissional em Itabira-MG).  

 

• Pela interação das igrejas irmãs e da região (PZMN). 
 

xxxx Orai uns pelos outros... 
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CASTIGO  

Deus deixa por algum tempo, seus próprios filhos à mercê de multiformes 
tentações e da corrupção de seus próprios corações, com o fim de levá-los a 
descobrirem a força oculta da corrupção e fraudulência dos seus corações, para 
humilhados, reanimá-los para uma dependência mais íntima e constante do 
apoio Dele, tornando-os mais vigilantes contra toda e qualquer ocasião futura de 
pecar. 

PECADO DE ADÃO  

Do pecado e da corrupção original, pela qual nos tornamos totalmente 
indispostos, incapazes e antagônicos a todo bem, e totalmente inclinados a todo 
mal, procedem todas as transgressões atuais.  

LIVRE ARBÍTRIO  

Deus dotou a vontade do homem com tal liberdade natural, que ela nem é 
forçada par ao bem e nem para o mal, nem a isso determinada por qualquer 
necessidade absoluta de sua natureza, dotando o homem de uma inalienável 
faculdade de auto-determinação.  

Somente pertencendo a igreja invisível (do coração que só Deus vê) é que o 
homem será perfeito e imutavelmente livre para fazer a vontade de Deus.  

NADA DO HOMEM?  

Diferentemente do Espírita, esta liberdade provém unicamente da especial graça 
de Deus e não de coisa alguma prevista no homem.  

QUITAÇÃO DO DÉBITO  

Cristo, através da sua obediência e morte, quitou plenamente o débito de todos 
aqueles que são assim justificados e fez uma justa, real e plena satisfação à 
justiça do seu Pai, em favor deles.  

Desde a eternidade, Deus decretou justificar todos os eleitos, no entanto não são 
justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, realmente lhes aplique 
Cristo.  

Todos os justificados, Deus se digna fazer participar da graça da sua adoção 
como filhos Dele, tem acesso, com ousadia, ao trono da graça, são tratados com 
piedade, são protegidos, sustentados e corrigidos por Ele como Pai. 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 
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rabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Mas são 
poucas as pessoas que acreditam que seu trabalho chamado secular é uma 
forma de servir a Deus, e mesmo aquelas que acreditam não sabem como 

fazer isso.  
 
O debate a respeito de “espiritualidade no mundo do trabalho” visa a tornar 
relevante a presença e atuação dos profissionais cristãos e das empresas com 
orientação cristã no mercado e, principalmente, ajudar as pessoas a transformar 
sua atividade profissional em uma fonte de realização pessoal e contribuição 
significativa no reino de Deus.  
 
Opinião é destinado a todos quantos desejam conhecer e compreender os 
fundamentos de suas crenças. Opinião é o nosso fórum de reflexão.  
 
Concordamos com a célebre expressão de John Stott: “crer é também pensar”. A 
fé sem reflexão facilmente se degenera em superstição. A reflexão sem fé corre 
o risco da blasfêmia.  
 
O Fórum visa a resgatar e obter as respostas que vamos encontrando juntos 
como ComUnidade, bem como buscar respostas às novas perguntas do mundo 
contemporâneo.  

Enquanto tivermos ligados em nós mesmos, buscando satisfação e 
felicidade a qualquer custo, pensando em auto-felicidade, seremos radicalmente 
infelizes, porque a felicidade é pessoal, interior, no coração e somente se alcança 
nascendo de novo em Jesus, aprendendo a morrer pelo amigo em amor.   
Você está sendo convidado a escrever a sua opinião para reflexão aos 
questionamentos cotidianos da nossa existência até Jesus voltar. 
 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    
 

T 
xxxx Opinião 
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Olá queridos irmãos, 
 
Queremos glorificar o nome de Deus com o nosso compartilhar para que juntos, 
tenhamos um coração grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por 
meio de nós para que o Seu nome seja exaltado em toda parte. Obrigado pelo 
seu apoio e pela sua confiança, juntos estamos fazendo com que o projeto de 
Deus seja realizado. 
 
Louvamos o nome do Senhor pelo “carrinho” que ganhamos no ano passado e 
que nos foi uma grande benção. Infelizmente, porém, o carro não passou no 
teste anual obrigatório de avaliação das condições de segurança por causa da 
ferrugem causada pelo sal que é jogado nas ruas para dissolver a neve. O carro 
foi condenado a ser literalmente amassado. Foi uma pena, pois o carro estava 
ótimo externa e internamente e a parte mecânica perfeita. 
 
Estávamos orando a Deus para que Ele nos desse um carro maior e que 
acomodasse toda a familia. Deus nos atendeu em grande estilo. Quando 
estávamos indo para uma reunião de estudo bíblico, uma irmã perguntou se o 
nosso carro estava bom e eu disse que sim, mas que era pequeno para a familia. 
No dia seguinte ela me telefonou e disse que tinha um pastor na casa dela que 
estava indo embora do país e ficaria feliz em nos dar o seu carro. Fomos até ele, 
e lá estava o carro pelo qual estávamos orando: grande e 4 portas.  
 
Até esse dia não sabíamos que o outro carro não passaria no teste anual e 
ficamos preocupados, pois pedimos a Deus outro carro e Ele nos atendeu. Agora 
tinhamos dois caros e com isso o dobro de taxas para pagar. Deus na sua 
providencia não permitiu que ficássemos sem carro nenhum instante. Quando 
nos tiraram o nosso carrinho, Deus já tinha providenciado outro maior e melhor. 
 
Gostaríamos de compartilhar uma nova experiência. Começamos a freqüentar 
uma reunião de judeus messiânicos e fomos muito bem recebidos pelo grupo. 
No último encontro fui convidado para ministrar a benção em hebraico para a 
ceia e ao final de cada culto. Eles querem a minha ajuda e da Marcy pelo 
conhecimento e experiência que já temos com trabalho entre judeus. 
Orem por mais essa nova porta de ministério que está se abrindo. 
 
Este mês começou o “Street Light” em nossa casa, trata-se de uma reunião de 
núcleo com alguns membros da igreja local com o objetivo de convidar os 
nossos amigos e vizinhos para compartilhar a nossas experiências com Deus e 

xxxx Notícias do campo 
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orar uns pelos outros. No último encontro todos saíram muito edificados com os 
testemunhos que eu e a Marcy compartilhamos. Essa foi uma iniciativa da 
Marcy que já tinha falado com a liderança da igreja, que este seria um dos 
melhores métodos para o crescimento da igreja. 
Orem para que o “Sreet Light” seja o inicio de um grande mover de Deus 
para trazer pessoas a igreja. 
 
Louvamos ao Senhor pelo celebração do nosso 24º aniversário de casamento, e 
desde já pedimos as suas orações para que no próximo ano, em nossas bodas de 
prata, possamos ter condições de realizar uma celebração na igreja com um culto 
de louvor. 
 
Louvamos ao Senhor pela saúde da Marcy. Ela tem melhorado muito a cada dia, 
e na ultima visita que ela fez ao médico, ele ficou tão animado que até reduziu a 
quantidade de medicamentos para a metade. Continuamos orando pela cura 
completa dessa sindrome. 
 
Nosso filho Daniel, está firme nos estudos de francês para assim que for 
possível, continuar seus estudos na França. Ele também está procurando 
emprego em art & design. Orem por isso. A Talita está super ocupada com os 
montes de trabalhos da universidade e anda bem envolvida com os encontro de 
universitários cristãos. O João Victor está aguardando ser chamado pelo college. 
Orem para que o João Victor se sinta mais motivado e que apareça uma vaga no 
college e uma boa oportunidade de trabalho também. 
 
Este ano precisamos renovar os nossos passaportes e para fazer isso precisamos 
ir com toda a familia até o Consulado Geral do Brasil em Londres que, além das 
despesas com a viagem, temos que pagar as taxas consulares da emissão de 
novo passaporte que custa aproximadamente R$ 180,00 cada (somos 5). 
Pedimos as suas orações, pois não temos como pagar por este serviço. 
 
Obrigado pelas suas orações e por fazerem parte conosco em nosso ministério. 
 
No amor de Cristo, 
 

Familia VasvaryFamilia VasvaryFamilia VasvaryFamilia Vasvary
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Dois pesos, Uma medida. 
 

o último mês de Julho, o presidente americano Barack Obama nomeou o 
cientista Francis Collins para liderar o National Institutes of Health (NIH), a 
mais poderosa agência de financiamento à pesquisa biomédica do planeta. 

Francis Collins cresceu numa fazenda no Estado da Virginia e foi educado em casa, pela 
mãe, até os 12 anos. Apesar de ter se formado em química, foi atraído para as áreas de 
genética e medicina humana, tendo dedicado boa parte de sua carreira ao exercício da 
medicina e ao estudo de genes associados com doenças hereditárias. No ano de 2000, 
tornou-se conhecido mundialmente por ter sido um dos responsáveis pelo 
sequenciamento do genoma humano.  
 
No Brasil, Francis Collins ficou popular após a publicação, em 2006, do livro intitulado 
“A linguagem de Deus”, onde relata sobre sua visão pessoal a respeito de ciência e fé. 
Auto-rotulado como ateu até o início de sua carreira profissional, Collins experimentou 
uma mudança de valores enquanto lidava com pacientes terminais. Sua visão de religião, 
fé e ciência foram confrontadas após a leitura do livro “Cristianismo puro e simples”, de 
C.S. Lewis. No livro de sua autoria, Collins descreve sua conversão ao Cristianismo, aos 
27 anos de idade, e de como concilia sua visão evangélica com a ciência da evolução. 
Por defender publicamente sua visão cristã, Collins tem sido alvo preferido de 
adversários ateus, tais como o biólogo Richard Dawkins e o escritor Sam Harris. Em 
2008, Francis Collins criou a BioLogos Foundation, divulgando um    sítio na internet 
(http://www.biologos.org/) com o propósito de auxiliar cristãos a integrar fé e ciência 
contemporânea como caminhos para louvar a Deus e sua Criação.  
 
A indicação de Collins ao cobiçado cargo de diretor do NIH continua gerando divisão de 
opiniões e questionamento da mídia e de colegas cientistas com relação a influência da 
crença evangélica de Collins sobre seus atos administrativos e suas decisões acerca de 
temas polêmicos. Embora os dedobramentos futuros deste fato ainda sejam obscuros, 
somos induzidos a questionar qual o papel do cristão no mundo, principalmente fora do 
habitat religioso. A bíblia nos ensina que cristianismo parcial não existe no dicionário do 
cristão, assim como não há espaço para envergonhar-se do evangelho, “porque é o poder 
de Deus para a salvação de todo aquele que crê” (Rm 1.16). O desafio constante é 
glorificar a Deus em todo tempo e lugar e perseverar na fé em Jesus Cristo. Na carta que 
escreve aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que “nenhum de nós vive para si mesmo, 
nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o 
Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor” (Rm 14.7-8). 
Portanto, somos do Senhor em casa, no trabalho, na escola, na academia, no clube ou em 
qualquer outro local. Aprendamos com Jesus e sejamos verdadeiros praticantes da 
palavra.  
 

Hilário MantovaniHilário MantovaniHilário MantovaniHilário Mantovani    

N 

xxxx Opinião II 
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O BATISMO 
Rm 6.3 

 
O batismo cristão, que tem a forma de uma lavagem cerimonial (como o bati-
smo pré-cristão de João Batista), é um sinal de Deus para significar purificação 
interior e remissão de pecados (At 22.16; 1 Co 6.11; Ef 5.25-27), regeneração 
operada pelo Espírito e uma nova vida (Tt 3.5) e a permanente presença do 
Espírito Santo, como selo de Deus testificando e garantindo que aquele que o 
recebe está seguro em Cristo para sempre (1Co 12.13; Ef 1.13-14). Fundamen-
talmente, o batismo significa união com Cristo na sua morte, sepultamento e 
ressurreição (Rm 6.3-7; Cl 2.11-12l, e essa união com Cristo é a fonte de cada 
elemento de nossa salvação (1 Jo 5.11-12). Receber o sinal do batismo com fé 
assegura aos batizados que o dom divino da nova vida em Cristo lhes é dado 
gratuitamente. Ao mesmo tempo, os incumbe de viver de modo novo, como 
discípulos de Jesus.  
 
Cristo ordenou aos seus discípulos que batizassem em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo (Mt 28.19). Essa fórmula significa que o relacionamento de 
aliança que o batismo formalmente confere é com as três Pessoas da Divindade. 
Quando Paulo diz que os israelitas foram batizados "com respeito a Moisés" (1 
Co 10.2), ele quer dizer que os israelitas foram colocados sob o controle e di-
reção de Moisés. O batismo em nome do Deus trino significa ficar sob o con-
trole e direção de Deus.  
 
Os sinais exteriores não conferem automática ou magicamente as bênçãos inte-
riores que eles representam. No Novo Testamento não há nenhuma prescrição 
de um modo específico de batizar. A determinação de batizar pode ser cumprida 
por imersão, efusão ou aspersão. Todos esses três modos satisfazem o sentido do 
verbo grego baptizo e a exigência simbólica de passar sob a água purificadora e 
emergir dela.  
 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho 

xxxx Doutrina 
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xxxx Humor 


