
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 303, Dezembro de 2009 

Informativo mensal da

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br 

Contato 
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rreessppllaannddeecceeuu--llhheess  aa  lluuzz””    
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Batizandos do mês 

EElleeiiççããoo  ppaarraa  PPrreessbbíítteerrooss  ee  DDiiááccoonnooss 
CCoonnhheeççaa  ooss  nnoovvooss  llííddeerreess  ddaa  CCPPVV 

PPgg  77 

AA  hhiissttóórriiaa  ddoo  tteerrrreennoo  ((qquuiioossqquuee))  ddaa    CCPPVV 
PPgg  99 

CCoonnhheeççaa  sseeuu  iirrmmããoo
JJáá  ccoonnhheeccee  aa  YYuummii??  PPgg  1122

EE  ccoommoo  aannddaamm  HHiilláárriioo  ee  AAnnaa  PPaauullaa?? 
PPgg  1111 

NNaattaall,,    
oo  rreeccoommeeççoo  ddaa  hhiissttóórriiaa  



Servos da liderança 
 
1. Casal coordenador de núcleos e pastoreio geral  

Pr Hélio Miguel de Siqueira/Gláucia Siqueira           
 helinho_43@hotmail.com 
 glauciatcs@hotmail.com 

 
2. Secretaria do Ministério Infantil e Zeladoria:  

Yara Bernall – 31-3885-2139 (7 às 11) - yarabernall@hotmail.com.   
 
3. Conselho administrativo (eleito pela assembléia):  
Cláudio Henrique, Dc-silvac@ufv.br; Daison Olzany, Pb-daison@ufv.br; Edgard Alves, Pb-
edgardfalves@gmail.com; Glauco Rodrigues, Dc-glaucorp@hotmail.com; Glmar Melquiades, Dc- 
gilmarmelquiades@bol.com.br; Hilário Mantovani, Dc-hcm6@ufv.br; Osmar Ribeiro, Pb- 
osmarter@hotmail.com; Ricardo Batista, Dc-yabadabadu_u@hotmail.com; Sérgio Adriano, Dc-
sergioadriano1975@bol.com.br; William Filgueiras, Pb-williamhefil@hotmail.com.    
 
4. Coordenação de Ministérios Voluntários:  
Infantil até 12 anos: Edna Alves; Louvor e Adoração: Gláucia Siqueira; Biblioteca: Lígia Dergam; 
Boletins mensais: Kléos Jr; Administração e Finanças: Edgard; Tesoureira Geral: Dilcimar Mello; 
Desenvolvimento comunitário: Ana Lídia Galvão; Jardinagem e cercas: Sérgio; Apoio do serviço 
diaconal: Ubiracy e Chiquinho; Construção, comissão: Baêta, Kléos, Serginho e Daison.  
 
5. Consultores especiais e apoiados fora de Viçosa:  
Affonso/Débora Zuin (Escócia)-zuin66@gmail.com; Almir/Beatriz Colpany (Ubá, MG)-
beatrizcolpani@bol.com.br; Cácio/Elisângela Silva (S.Gabriel da Cachoeira, AM)-
caciosilva@caciosilva.com.br; Emeric/Marcy Vasvary (Escócia)-emericvasvary@yahoo.com; Hadassa Alves 
(São Paulo, SP)-hadassa_alves@yahoo.com.br; Hilário/Ana Paula Mantovani (EUA)-hcm6@ufv.br; José 
Henrique/Dilcimar (Brasília, DF)-josehenrique.mello@cesan.com.br; Sarah Alves (Itabira-MG)-
sarahmoraesalves@yahoo.com.br; Stanley/Cynthia Oliveira (Tailândia, PA)-jstanley_oliveira@yahoo.com.br; 
Wagner/Cláudia Albiol (Chapadão do Sul, MS)-wmetanoia@yahoo.com.br; Wiliam/Jussara Alves (Aracaju, 
SE)-wiliam@infox.com.br.   
 
6. Outras informações 

1.  CNPJ: 07.248.334/0001-28  
 Conta corrente Caixa Econômica Federal – CEF  

  Ag 0584(3) Op 003 cc 614-0  
  (ao depositar, não deixe de comunicar aos diáconos, colocando o recibo no gasofilácio no domingo). 

2.  Grupo de discussão e pedidos de oração na internet: cpvicosa@yahoogrupos.com.br   
3.  Endereço no Twitter: www.twitter.com/cpvicosa.   
 

 
 
 
 
     

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 
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Natal, o recomeço da história – Is.9.2 
 

odos sabemos que o natal sempre nos envolve num processo 
crescente de agitação e corre-corre que acaba nos tirando do foco 
real desta época. Foi pensando nisto que cheguei a este tema como 

o seguinte propósito: facilitar e ampliar a compreensão desta data 
importante do nosso calendário. 
 
Penso que este tema “NATAL, o recomeço da história”, e as mensagens 
semanais, nos ajudarão a fortalecer a comunhão entre nós trazendo 
benefício para toda a igreja. 
 
Referindo à história do antigo e novo 
testamento, Isaías diz: “O povo que 
andava em trevas viu grande luz, e aos 
que viviam na região da sombra da 
morte resplandeceu-lhes a luz” Is. 9.2 
 
Será possível viver nos lugares onde a 
morte domina como uma sombra? Sim, 
é possível. Temos contatos com pessoas 
que andam sem saber para onde estão 
indo, seguem seus impulsos naturais ou 
as vozes e sons de outros, mas não 
conseguem enxergar o caminho, apenas andam dia após dia sem chegar a 
lugar algum. Estão dominados pela morte emocional, espiritual e 
psicológica. Refiro-me àqueles que sofrem toda sorte de abusos, 
violências, mutilações, vergonha e solidão. 
 
Mas, com o nascimento de Cristo, a partir deste natal, tudo pode mudar, 
pois é dado ao mundo e aos seus habitantes uma nova oportunidade de 
reescreverem suas histórias em Cristo, de seguirem um novo caminho que 
conduz à esperança, que dá um novo sentido à vida e a um lugar de 
comunhão e paz. Eu e você somos parte deste ministério de reconciliação 
e reaproximação das pessoas com Deus e com seu Filho Jesus. 
 
Portanto, planeje participar de todas as celebrações deste mês para 
desfrutar do verdadeiro natal, o recomeço da história. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

T 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: Natal, o recomeço da história 
Objetivo: 

� Desafiar a igreja a transpor as barreiras da inimizade e do isolamento 
� Encorajar as pessoas a reescreverem suas histórias a partir de Cristo. 
� Esclarecer que o natal de Jesus pode se repetir hoje, tendo o coração arrependido como 

manjedoura.  
Dia Tema da semana Exposição Organiz Diácono Café 
      
06 Vestindo a roupagem humana (Mt 1.21-25) Pr Helinho Núcleo 2 Gilmar e Ézer Isméria/William 
13 O filho da paz (Ef 2.14-16) Pr Helinho Núcleo 1 Sérgio e 

Isméria 
Lenira/Evaldo 

20 Identidade e dignidade (Is 50.4-9) Pr Helinho Núcleo 8 Glauco e 
Chiquinho 

Fernanda/Júlio  

27 A vitória do fraco (Lc 1.46-55) Pr Helinho Núcleo 3 Cláudio e Ana 
Lídia 

Yara Bernall  

      
  
Escola Dominical – Ministério infantil até 12 anos 
Dia Lição Facilitadoras: 0-2, 3-4, 7-8 e 11-12 anos 
   
06 16. Encontro na brecha Elaine, Marília, Ana Paula e Jamille.  
13 17. Cântico de louvor Elaine, Marília, Ana Paula e Jamille.  
20 18. Lição avulsa Lúcia, Cássia, Maruza e Yara.  
27 19. Lição avulsa  Lúcia, Cássia, Maruza e Yara.   
   
 
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 Helinho e Lúcia Viana 
07 (Preás) QUA 19h30 Yara Bernall 
08 (Adolescentes) QUA 19h00 Priscila Ladeira e Tatiana Batista 
10 (Jovens) QUA 20h00 Ézer e Glauco  
 

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 
27 28 29 30 31   
       

 
 06  Assembléia para prestação de contas 
 20  Celebração de natal 
 31  Celebração da passagem de ano 

 

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 
    
06 Lucas Salomão 19 Yuri Rodrigues 
06 Beatriz Colpani 21 Casamento Wagner e Cláudia 
07 Yumi Rodrigues 22 Guilherme Siqueira 
08 Daniel Colpani 23 Casamento Paulo Leal e Denise 
08 Sara Colpani 24 Beatriz Andrade 
11 Sérgio Santos 26 Casamento Ricardo e Tatiana 
12 Ricardo Batista 28 Talita Vasváry 
13 Nara Ribeiro 29 Hugo Alves 
13 Denise Leal 29 Marília Cardoso 
14 Ordenação pastorado Helinho   
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Exercício 2009   
Tesouraria e Construção  
 
As contas de 2009 foram aprovadas pela Comissão de  
Exame de contas: Dona Angélica e A.Paula Fernandes.  
Tesoureiros: Dilcimar Mello e Osmar Júnior.   
Conselheiro de finanças: Edgard.  
Responsável por compras e cotações: Serginho Andrade.  
Técnicos da Comissão de Construção: 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 Out) Média mensal 
   

GASTOS    
Construção C. de Convivência 135.802,71 11.316,94 
Pastor e secretaria (com encargos) 54.534,45 4.544,54 
Causas locais 14.383,31 1.198,61 
Missões e Evangelismo 14.809,87 1.234,16 
Aluguéis, luz, telefone e taxas 10.890,95 907,58 
Saldo para outubro 11.452,65 - - - -  
Despesa total 241.873,94 - - - - 

RECEITA   
Dízimos e ofertas 158.366,29 13.197,19 
Aplicações e outras receitas 4.728,81 394,07 
Saldo inicial do fundo 78.778,84 - - - -  
Receita total 241.873,94 - - - -  

 
Custo estimado do restante da Laje: 400 x 190,00  = 76.000,00  
Custo estimado acabamento parte de baixo            =  44.000,00  
                                                    TOTAL            =120.000,00   

xxxx Datas e números 
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INSTRUÇÕES: CENTRO DE CONVIVÊNCIA   
O CC é um local multi-uso, que bem cuidado e com zelo, deve servir para todas 
as faixas etárias. Crie, invente e gaste tempo no CC. Quanto maior o movimento 
durante o dia e à noite, menor será o risco de danos e maiores os serviços para a 
comunidade.  
A Yara é a responsável pela secretaria do Ministério Infantil e pela Zeladoria 
em 22 h/semana. Quando precisar usar o CC, ligue e agende com a Yara das 7 
às 11, no telefone 3885-2139.  
 
CAMINHO DE ORAÇÃO   
Sempre que puder faça seu “Quarto de Escuta” no caminho 
de oração da CPV. Experimente sozinho ou com amigos.  
 
MC 100 = Membro Comungante  
Admitido por transferência a pedido o MC 100 da CPV: 
Glauco Rodrigues de Paula. Ele é músico e participante do 
núcleo de jovens-10. É formado em Direito pela UFV e 
Defensor Público de Viçosa. Filho de pai pastor e de família 
presbiteriana. Também por Batismo e Profissão de Fé serão 
admitidos: Ana, Sônia, Júlia, Deleise e Cláudia consagrando 
o filho menor Rafael.  
 
ACCAMPS Com Tirolesa e Rapel    
Procure e combine com a Beatriz Campos Andrade, para o acampamento de 
carnaval no Sítio EVA, perto de Viçosa, ao custo de R$ 125,00. Parcele os 
pagamentos. Só faltam 3 meses.  
Crianças até 5 anos R$ 5,00. De 6 a 10 anos R$ 65,00.  
Não fique de fora. O preletor será o Pr. Heliel de Goiânia.  
 
TWITTER da CPV   
www.twitter.com/cpvicosa - - - Siga esta nova mania na interNet.  
Também temos a lista de discussão e oração na rede: 
cpvicosa@yahoogrupos.com.br    
 
DOE QUANTOS METROS PUDER  
190 Reais é o custo de cada m2 de LAJE. Serão 805 m2.  
Já fizemos 400 m2, mas queremos terminar ainda em 2009.  
Além do seu Dízimo e Oferta, participe também da campanha da LAJE, onde 
cada um é convidado a doar seu pedaço de laje.   
 
MULHERES DE AÇÃO NO SPA LAJÃO  
No dia 14 de novembro voluntários trabalharam na beleza das mulheres, doando 
o resultado para a construção da Laje. Foi uma festa o dia inteiro de lazer, 
comida, promoção de novos produtos e serviços de alta qualidade na casa da 
Terezinha e Osmar.  

xxxx Notícias gerais 
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COMPUTADOR ROUBADO     
Tivemos a perda de todos os bancos de dados da CPV com o roubo do 
computador. Agora faremos um mutirão para recuperar tudo. São mais de 500 
livros da Biblioteca. A Biblioteca só irá funcionar a partir de março de 2010. 
Para nosso controle, favor devolver o que está com você para a Yara ou Lígia 
Dergam.  
 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL   
Está sob a coordenação da Ana Lídia um projeto para o Desenvolvimento Social 
da região, envolvendo geração de renda, educação ambiental e saúde. Oficinas, 
eventos, seminários, palestras e qualquer ação com este fim. Ela já tem alguns 
estudantes da UFV como voluntários. Se quiser fazer parte da equipe fale com a 
Ana Lídia.  
 
ESCÓCIA – EM CAMPANHA PRÓ-LAJE   
As famílias Zuin e Vasvary organizaram com 
outros brasileiros uma festa na igreja da 
Escócia para juntar recursos para a construção 
da Laje com comidas brasileiras e boa música. 
Tiveram mais de 150 convidados. Parabéns 
pela iniciativa e envolvimento.  
Prestação de Contas da Festa Via Brasil:  

Resultado Em Libras 
Tickets vendidos antes da festa (123) 246,00 
Vendas no dia e tickets na entrada 840,25 
Leilão da camisa  75,00 
Tombola 130,00 
Ofertas 16,00 
Receita total 1.307,25 
Despesa total 301,06 
Lucro (até o momento) 1.006,19 
Ass. Débora Zuin  

 
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA ANUAL    
No domingo dia 6 dezembro às 10h30 da manhã,  
Teremos atendendo estatuto a assembléia geral de planejamento para 2010 e 
relatórios das atividades e tesouraria referente ao exercício de 2009. Todos os 
membros estão convocados.   
 
ASSEMBLÉIA DE ELEIÇÃO DIA 22-NOV      
Na última assembléia geral com a presença de 37 membros, foram eleitos com 
50% mais 1 dos votos para presbíteros: Daison, Edgard, Osmar e William e para 
diáconos: Cláudio, Gilmar, Glauco, Hilário, Ricardo Batista e Sérgio Adriano, 
formando o conselho administrativo da CPV por 5 anos.  
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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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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).  
 
Nos anos de 1980 houve 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 atual.  
 
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 as árvores como pedra fundamental;  
2. construímos o quiosque para confraternização;  
3. fizemos a cerca em volta de todo o terreno; e   
4. obtivemos do Clube Campestre a autorização para fazer a entrada pela 

frente, doando ao lado o dobro da área cedida, aumentando o terreno de 
esquina do Campestre e tornando o nosso terreno ligado 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 de 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.  
 
Agora, estamos 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. 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

N 
xxxx Conheça a história do terreno (quiosque) 
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Parabéns! 
Estou contente dessa mudança. 
Que Deus continue abençoando a vida de vocês, as células e o testemunho na 
cidade. 
No amor do Pai, 
Roberto Lay 
(Pr Roberto é Menonita de Curitiba e o executivo nacional do Ministério de Igrejas em Células 

no Brasil).  

 
stamos aqui olhando as fotos da “mudança” e felizes em ver esse sonho 
se tornando real. Graças ao picasa da Ana Lídia podemos visualizar 
momento assim à distância. O mais interessante do novo local é que está 

ficando a cara da CPV. Basta olhar as fotos para perceber que, apesar do 
tamanho da estrutura, o foco não está no lugar mas no Dono do lugar, não no 
prédio mas no Encontro de pessoas com pessoas e de pessoas com o Eterno. É 
um local não apenas para a CPV, mas para as pessoas do bairro e cidade. 
Excelente, gente! Vocês estão no caminho. Isso é prova de que o lugar não faz 
as pessoas, mas as pessoas fazem o lugar. 
Abração, 
Cácio e Elis 
(Pr Cácio e Elis, são missionários apoiados pela CPV em São Gabriel da Cachoeira – AM)  

 
Glórias ao Pai por esta conquista!!!!!!!!! 
parabéns à CPV pelo trabalho... para a honra do Pai. 
Luiz Roberto.  
(Luiz Roberto formou-se em Viçosa e mora em Itabuna-BA, é amigo e colaborador da CPV)   

 
Nosso presente de inauguração vai chegar esses dias lá. São dois vasos de 
plantas para enfeitar o salão. Pelas fotos não sei bem onde dá para por, mas 
pensei em não colocar destacando o púlpito ou a 
frente, mas sim a entrada ou o local de mais 
interação (comida!!), manifestando nosso apoio 
para que a CPV seja "intencionalmente... 
relacional... etc e tal" e "centrada na palavra, mas 
não necessariamente no púlpito". 
Abraço 
Affonso Zuin   
(Affonso e Débora são apoiados pela CPV na Escócia – Já 

chegou o presente. Está na entrada).  

E 

xxxx Mensagens 
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Depoimento sobre a construção do Centro de Convivência da CPV 
A transferência da sede da Igreja para o Centro de Convivência da CPV 
representa a realização de um sonho de toda a ComUnidade. Nos eventos 
bíblicos, o monte sempre ocupou lugar de destaque e confiamos que o Senhor 
continuará usando este espaço para a sua honra e glória. Além de servir como 
local para oração, edificação e integração, o Centro de Convivência ampliará a 
inclusão da comunidade. Que o nome de Jesus possa ecoar pelos vales da 
Violeira espalhando salvação pela cidade e exaltação do seu nome Santo. 
 
Um pouco dos Mantovani nos EUA 
Tantas coisas já aconteceram nesses quase 6 meses que viemos para cá... 
 

emos percebido a constante presença de Deus em nossos caminhos e sua 
direção em nossas decisões. Inicialmente, 
tivemos de alterar a data da viagem por 

questões de visto, porém hoje compreendemos 
melhor que tudo tem seu tempo e lugar no plano 
de Deus. Constantemente temos encontrado 
pessoas e vivido situações que seriam 
improváveis em outro período. 
 
Logo que chegamos, matriculamos o Lucas e o 
Raphael na escola. Graças a Deus a adaptação 
deles foi rápida e sem traumas. Por meio da escola 
conhecemos pessoas preciosas que nos ajudaram 
muito e com as quais temos compartilhado suas (e nossas) alegrias e tristezas.  
 
Aqui frequentamos a Faith Community Bible Church, uma igreja com forte 
visão missionária e estrutura similar a CPV. Trata-se também de uma 
ComUnidade focada em Jesus e que enfatiza a oração e a organização em 
núcleos. Participamos do núcleo denominado The Narrow Way, constituído 
atualmente por 14 membros. Essa experiência tem sido inusitada, desafiadora e 
extremamente gratificante. 
 
Profissionalmente, Deus tem aberto portas e permitido o cumprimento de nossas 
expectativas, possibilitando nosso aprimoramento profissional. 
 
Os meninos estão super felizes e já dominam o idioma. Eles estudam numa 
escola onde se fala mais de 60 línguas e tem tirado grande proveito da 
oportunidade de explorar essa diversidade cultural incrível.  
 
Abraços para todos da CPV! 
 

Ana Paula, Hilário, Lucas e RaphaelAna Paula, Hilário, Lucas e RaphaelAna Paula, Hilário, Lucas e RaphaelAna Paula, Hilário, Lucas e Raphael

T 

xxxx Notícias do campo 
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tendendo o pedido da Júlia para este boletim, eu sou a YUME DE 
FREITAS, de 14 anos, nascida em Pouso Alegre-MG, onde morei até 
completar 9 anos. A família da minha mãe é de Viçosa e foi criada na 

Vila Secundino dentro da UFV.  
 
Penso que mudei pra Viçosa 
para conhecer a Jesus. Meu pai 
chama-se Afrânio Celso e 
infelizmente não mora mais 
conosco. Minha mãe é a Yara 
Bernall, que trabalha como 
auxiliar administrativo do 
Ministério Infantil da CPV. E 
recentemente também na 
Editora Ultimato junto com a 
Lúcia, Lenira, Isméria e 
Gláucia.  
 
Ela faz tudo que pode pra mim e 
pros meus 2 irmãos que dependemos 100% dela: o Yuri de 11 anos e a Yngrid 
de 9 anos. Somos a família dos Y. Procuro ser sempre obediente e carinhosa em 
casa. Estudo o primeiro grau na EE. Effie Rolfs no campus da UFV e quero 
preparar pra fazer o Coluni.  
 
A igreja foi sempre muito presente na minha vida. Me converti aos 9 anos e já 
fui batizada na CPV. Uma amiga convidou minha mãe para a igreja e todos os 
filhos a seguiram na CPV a partir daí. Tento ajudar o máximo possível cuidando 
da casa e dos irmãos, enquanto minha mãe trabalha. Acho que sou bem 
comportada e dou bom testemunho de Jesus. Sempre que posso, falo com meu 
pai e também com a família que ainda não é crente. O que eu mais gosto hoje é 
do Núcleo dos Adolescentes sob a liderança da Priscila e da Tatiana.  
 
Particularmente sou muito grata a Deus por poder servi-Lo junto com a minha 
família e saber que Ele cuida de mim e mora na minha vida. Não tenho reservas 
com a minha mãe, apesar dela parecer brava, por ter formação em luta de karatê. 
Conversamos sobre tudo e tenho crescido muito com ela e com as nossas 
experiencias na igreja e em casa.   

A 
xxxx Conheça seu irmão 
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MISSÃO – Comprometimento     
Como falar numa frase o que pensamos como Comunidade?  
“Buscamos construir uma ComUnidade intencionalmente relacional 
comprometida em ser fiel com a Missão Integral de Deus, para transformar cada 
pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus”.  
 
OBJETIVO – Expectativa    
Como podemos mostrar numa frase o que enxergamos?  
“Sonhamos em mobilizar toda a igreja em núcleos, para ampliar a fé, a 
segurança e a alegria, com muitos filhos parecidos com Jesus, na esperança da 
real conquista e certeza da entrada em novas terras e novos céus através da 
intimidade no quarto de escuta com Jesus”.  
 
VALORES – Práticas e vivência relacional    
Em que nos baseamos e como desejamos atuar na Missão? 
  

� A Missão começa e termina em Deus. Somos apenas cooperadores com 
Deus na Sua Missão, que é integral.  

 
� Líder é o que serve o outro, para influenciar amigos e levá-los a Jesus, 

através do relacionamento confiável e sincero.  
 

� Ser exemplo não é a maneira principal de influenciar os outros. É a única 
maneira possível. É essencial.   

 
� Priorizar o Núcleo semanal como grupo pequeno de 7 a 15 pessoas e a 

Celebração no domingo às 18h15, como base para o quarto de escuta 
diário.  

 
� Promover encontros extra-núcleo para convivência, compartilhamento e 

comemorações.  
 

� Servir em amor e com absoluto respeito as diferenças em cada pessoa do 
Núcleo, onde se promove atividades extras e comemorativas que atrai 
amigos de forma criativa e inteligente.  

 

xxxx Visão 
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� Discipular estudando a Bíblia em duplas ou casais conduzindo às 
experiências permanentes no quarto de escuta em devocional diária e 
pessoal.  

� Orar e promover grupos de intercessão com jejum, silêncio e ‘lectio-
divina’.  

 
� Liberar a maior parte de sábado e domingo para a família, reduzindo 

atividades e fazendo a celebração mais cedo possível, para maior 
participação em poucas coisas, bem aprendidas, bem repetidas, bem 
praticadas e bem transmitidas a outros.  

 
� Gerir projetos sociais para o Desenvolvimento Comunitário da região, 

envolvendo todas as faixas etárias, além de promover a geração de renda 
para a família.  

 
� Desbancar o púlpito, a personificação, a institucionalização, a religiosidade, 

para centralizar na vida, na pessoa e nos ensinos de Jesus, num retorno aos 
princípios apostólicos da igreja primitiva.  

 
� Fugir da dicotomia do sagrado e secular, da missão e da igreja, do pastoreio 

sacerdotal e do leigo, do culto e do clube, entendendo que tudo é integral na 
Missão de Deus para reconciliar e recuperar toda a criação no propósito do 
Criador.  

 
� Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos, sabendo que o 

trabalho voluntário e o secular é uma forma de servir a Deus em amor.  
 

� O debate a respeito da “espiritualidade no mundo do trabalho” visa 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.  

 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard 
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Fechamos com alegria o nosso tempo no Vale, com 
a 9ª festa da criança na Rua Jequeri.  
Foram 9 anos e 4 meses na mesma rua, no mesmo 
salão.  
Tivemos a participação dos alunos do CEM com a 
peça “Ladrão da Alegria”.  
Os vizinhos foram todos comunicados e receberam 
formalmente um agradecimento da CPV por este 
tempo.  
Agora mudamos para o monte e as festas seguintes serão sempre no monte.  
Conheça alguns momentos registrados pela Ana Lídia:  
  

  

  

  

 

xxxx 9ª Festa da Criança 
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Apoio: 

 

xxxx 9ª Festa da Criança 


