
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 304, Janeiro de 2010 

Informativo mensal da

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br 

Contato 

““EEssssaass  ppeessssooaass  ssããoo  ccoommoo  áárrvvoorreess  qquuee  

ccrreesscceemm  nnaa  bbeeiirraa  ddee  uumm  rriiaacchhoo;;    

eellaass  ddããoo  ffrruuttaass  nnoo  tteemmppoo  cceerrttoo,,  ee  aass  

ssuuaass  ffoollhhaass  nnããoo  mmuurrcchhaamm..””    

  

SSll  11..33  

O que estou 

fazendo aqui? 
Multiplicando a 

comunidade 

do Reino 
Do monte, na Violeira, 

 para os confins do mundo 
 



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

Pr Hélio Miguel de Siqueira  helinho_43@hotmail.com 
Gláucia Siqueira     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. Apoiados e Fazedores de Tendas 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; Osmar Júnior (Manaus-AM) - 
junioror_@msn.com; 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 

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).  

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

 
 
 
 
 

    
 

                  Igreja Presbiteriana  
COMUNIDADE DE VIÇOSA-CPV 

Rua Quinquim Fontes, 450  
Bairro João Braz – Viçosa  MG 

(31) 3885.2139                              www.cpv.org.br 
Núcleos durante a semana 

Celebração – Domingo às 18h15 
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Multiplicando a comunidade do Reino 
Do monte, na Violeira, para os confins do mundo 

 
 comunidade onde estamos inseridos é o nosso ponto de partida e 
o mundo é o nosso destino. Se quisermos uma comunidade com 
propostas sérias, que leva a sério os ensinamentos de Jesus 

devemos ter pelo menos quatro características: 
 
1 – Ser uma comunidade de e para a região, ou seja, o grande objetivo da 
CPV deve ser o de mover, canalizar todas as forças para conhecermos, 
nos envolvermos e sermos bênçãos para a nossa região (João Braz, 
Violeira, Silvestre e adjacências). 
 
2 – Uma comunidade fervorosa e adoradora, ou seja, precisamos 
desenvolver nosso quarto de escuta individualmente nos preocupando 
seriamente com nosso relacionamento com Jesus, e a partir disso ter uma 
vida que adore e demonstre o amor de Deus às pessoas. Se amamos a 
Deus, amamos a nós mesmos e aos outros. 
 
3 – Uma vida em comum e que proporcione uma comunhão verdadeira 
através de nossos núcleos. Uma comunhão não-julgadora e que provoque 
o pensamento e meditação das pessoas trazendo o que Deus falou no 
sermão de domingo para nossas vidas diárias, família, escola e trabalho. 
 
4 – Líderes locais capazes de tomar decisões. Decisões que beneficiem o 
todo. Por isso devemos investir em ações “globais” onde a CPV será a 
“sede” para muitas ações comunitárias de impacto gerando confiança e 
credibilidade diante da sociedade. 
 
Para isso será necessário a compreensão de cada membro da CPV do seu 
papel na missão de Deus. 
 
A pergunta deve ser: O que estou fazendo aqui? 
 
Vamos orar e trabalhar para que 2010 seja um ano de multiplicações e 
conquistas para a glória de Jesus, o Senhor do mundo e dos trabalhadores. 
 

Helinho & GláuciaHelinho & GláuciaHelinho & GláuciaHelinho & Gláucia    

A 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15  
Tema do mês: O que estou fazendo aqui? 
Objetivo: 

1. Lembrar a igreja (você e eu), que a missão é de Deus e nós somos 
seus cooperadores. 

2. Encorajar a igreja (você e eu), a crer que Deus a capacita para a 
missão. 

3. Desafiar a igreja (você e eu), a agir com fé e perseverança para 
cumprir a missão.  

D Tema da semana Expos Organ Diácono Café 
Cfe. 
Mural       

03 Tudo começa com Deus  
(Cl 1.15) 

Pr 
Helinho 

 Gilmar e 
Roberto 

Ana 
Maria  

10 Você não é um acidente  
(Is 44.1) 

Osmar 
Ribeiro 

 Sérgio e 
Gustavo 

Márcia e 
Tekinho 

17 O que dirige a sua vida?  
(Ec 4.1) 

William  Cláudio e 
Glauco 

Terezinha 
e Osmar 

24 Criado para ser eterno  
(Ec 3.9) 

Pr 
Helinho 

 Gilmar e 
Ricardo 

Cláudia e 
Ronaldo  

31 Enxergando a vida com os 
olhos de Deus (Tg 4.13) 

  Sérgio e 
Roberto  

Ana 
Lídia    

Escola Dominical – Ministério infantil: facilitadoras 

Dia Lição Facilitadoras: 0-2, 3-4, 7-8 e 11-12 anos 
   
03 Lição avulsa Elaine, Marília, Ana Paula e Jamille.  
10 Lição avulsa  Elaine, Marília, Ana Paula e Jamille.  
17 Lição avulsa  Lúcia, Cássia, Maruza e Yara.  
24 Lição avulsa  Elaine, Marília, Ana Paula e Jamille.  
31 Lição avulsa  Lúcia, Cássia, Maruza e Yara.   
 
Ministério de Louvor 

Dia Cantores Músicos Som 
    
03  Gláucia, Glauco, Rick Kalebe 
10  Kléos, Glauco, Rick, Jamille Kalebe 
17  Kléos, Glauco, Rick, Jamille Kalebe 
24  Gláucia, Glauco, Kléos, Rick Kalebe 
31  Gláucia, Glauco, Kléos, Rick  Kalebe 
 

xxxx Calendário 
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Reunião dos núcleos (Janeiro em férias) 

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 TER - 19h30 Dilcimar e Sérgio/Marília  
06 SEG - 19h30 Helinho e Lúcia Viana  
07 (Preás) QUA - 19h30 Yara Bernall  
08 (Adolesc) QUA - 19h30 Priscila Ladeira e Tatiana Batista  
10 (Jovens) SAB - 19h30 Ézer e Glauco  
          

JANEIRO 
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 a 18 Férias do Pastor  
 05 a 19 Férias da Yara  
 04    Início do som de céu mirim – MPC.  
 11    MPC - Adolescentes.  
 18    Treinamento Priscilla MPC.   

 
Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e 
casamento. Comemore no seu núcleo.  
D Aniversariante D Aniversariante 
    
01 Lúcia Freitas 20 José Henrique (Galvin) 
02 Casamento Stanley e Chintia 20 Casamento Gilmar e Lidiane 
03 Flávia Márcia 23 Filipe Leão 
09 Casamento Luis e Ana Paula 24 Wagner Garcia 
11 Casamento Helinho e Gláucia 26 Felipe Batista 
16 Ana Paula Mantovani 27  Casamento Chiquinho e Lúcia 
17 Terezinha Ribeiro 28 Luiza Campos de Andrade 
19 Casamento Kléos e Lúcia 29 Amanda Zuin 
19 Júlio de Andrade 29 Núbia de Mello 
19 Luíza Mara Duarte 30 Eny Alves 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - Feijão Lajão  

 RECEITA  
267 quilos de Feijão empacotados:  
70 pc de 3 kg. a 10,00  700,00 
+19 pc de 3 kg. a 10,00 190,00 
Depositado conta da Laje 890,00 

Ass. Gláucia  
Doação do Juvenal, Luíza, Bruna e Rafael.  
Empacotamento e vendas: Helinho, Adolescentes e TiEdna.  
 
CONTROLES E FINANÇAS DA CPV    
Com a saída da Dilcimar, assumirá a tesouraria Geral da Igreja a partir de 
fevereiro, o Diácono Ricardo Batista.  
A Comissão de Exame de Contas permanecerá com:  
Dona Angélica, Ana Paula Fernandes e Fernanda Oliveira.  
 
CEF 0584(3) é o número da agencia  
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, da 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.  
 
ROL DE MEMBROS DA CPV  
Últimos arrolados por Batismo, Profissão de Fé ou Transferência:  
 
93 Rita de Cássia Silva – Transferência. 
94 Beatriz Rodrigues Campos de Andrade – Transferência.  
95 Ricardo Teixeira Batista – Batismo e Profissão de Fé.  
96 Tatiana Silvéria Batista  - Batismo e Profissão de Fé.  
97 Isabela Fernandes Batista – Batismo e Profissão de Fé.  
98 Núbia Rezende Trefzger de Mello – Batismo e Profissão de Fé.  
99 Túlio Rezende Trefzger de Mello – Batismo e Profissão de Fé.  
100 Glauco Rodrigues de Paula – Transferência.  
101 Ana Maria Fialho Galvão – Batismo e Profissão de Fé.  
102 Cláudia Célia da Silva Damião – Batismo e Profissão de Fé.  
103 Deleíse Delfino Albuquerque – Batismo e Profissão de Fé.  
104 Júlia Delfino Albuquerque – Batismo e Profissão de Fé.  
105 Sônia Maria Magalhães Cabral – Batismo e Profissão de Fé.  

xxxx Números 
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De acordo com o Estatuto da CPV a estrutura de governança formal está 
composta da seguinte forma:   
 
CONSELHO ADMINISTRATIVO - Presidente: Pr. Helinho; Vice-
Presidente: Edgard e Secretário: Osmar. Demais membros: Daison, 
William Filgueiras e os Diáconos: Cláudio, Glauco, Gilmar, Hilário, 
Ricardo Batista e Sérgio Adriano.  
No Conselho, os presbíteros cuidam dos aspectos relacionais e vida de 
intimidade com Jesus e os diáconos (Com os auxiliares e diaconisas), 
cuidam dos serviços e gestão de materiais, que facilitem o relacionamento 
na igreja.  
 
São responsabilidade dos Diáconos:  
Cuidar de todo o processo físico, material e logístico do funcionamento 
da igreja, visando a organização interna e a facilitação do processo 
relacional dos seus membros, formando uma comunidade terapêutica e 
sadia para cumprir sua missão, dentro da Missão integral de Deus.  
 
Fazem parte da Junta Diaconal:  
Diáconos eleitos como responsáveis diretos e convidados como esposas, 
auxiliares, voluntários, vocacionados ao serviço diaconal, adolescentes e 
jovens em treinamento.  
 
Compete à Junta:  
I – Eleger um moderador, escolhido entre os diáconos eleitos com 
mandato de 2 anos, para representar a Junta e supervisionar, facilitando e 
moderando seus pares. Cuidar das escalas de plantão e funcionamento, 
distribuição do trabalho, soluções emergenciais e envolvimento de 
voluntários.  
 
II – Síntese do trabalho diaconal:  
a) Recepção, acolhimento e ordem geral, fechamento, segurança e 
chaves. Chegar mais cedo nas reuniões, abrir, desarmar alarme, organizar, 
cumprimentar, introduzir, envolvendo o casal do núcleo escalado e outros 
voluntários na recepção. Ver água, salas, banheiros, café, estacionamento, 
segurança, iluminação, projeção, limpeza do ambiente e distribuição dos 
boletins. Ser o último a sair, fechar, ligar alarme, verificar iluminação, 

xxxx Administração 2010 
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tomadas, equipamentos ligados, portas, chaves e segurança geral da 
igreja.  
 
b) Gasofilácio, receita e controle dos depósitos. Em duplas, listar a 
receita, dar recibos ao doador através do envelope no escaninho, 
depositar os recursos na conta bancária da igreja e entregar a listagem 
com o comprovante do depósito para a tesouraria. Voluntário para 
depósitos bancários: Sr. Ubiracy.  
 
c) Assistência social, distribuição, controles internos e manutenção geral 
dos bens e patrimônio da igreja. Observar necessidades na igreja e na 
região e procurar atender promovendo envolvimentos dos núcleos. Cuidar 
da manutenção geral do patrimônio, da tesouraria, da arrecadação e dos 
controles internos.  
 
III – Envolvimentos:  
1 - Escalas de plantão: Escalar semanalmente um diácono para cuidar do 
item da letra a) e outro da para cuidar o item da letra b) da síntese de 
trabalho conforme cláusula II. Mais um auxiliar ou voluntário, ou um 
casal ou voluntário para ajudar na recepção, introdução e cumprimentos, 
organizando o estacionamento e verificando que todos estão participando 
integralmente das reuniões.  
2 - Promover envolvimentos diversos como: Yara, secretaria e controles 
gerais; Sr Ubiracy, nos depósitos bancários; Chiquinho, na logística e 
outros; Ricardo, na tesouraria – não podendo fazer parte do gasofilácio, 
Sérgio, para árvores, estacionamento, cercas e jardinagem e Roberto, 
Gustavo (votados) e outros ou outras para treinamento. 
 
Compete ao Pastor e Presidente do Conselho 
1. Coordenação Geral dos Núcleos em:  
a) Pastoreio – contatos pessoais com os supervisores (são líderes com 
experiência de multiplicação que supervisionam outros líderes), 
acompanhando os mesmos nas suas alegrias e dificuldades. Injeção de 
ânimo nos momentos de desânimo e celebrando as realizações. Oração 
juntos e com as esposas, sugestões e correções de rumos permanentes até 
Jesus voltar.  
b) Visitas – visitas eventuais ou à convite às reuniões de núcleos, como 
participante, para conhecer de perto a dinâmica interna dos mesmos. 
Nestas visitas é possível perceber os pontos fortes e frágeis de cada 
núcleo, avaliando com líder e auxiliar após a reunião e apontando 
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soluções. Deve-se tomar o cuidado, para o núcleo não se sentir como 
sendo avaliado.  
c) Visão – se a visão de evangelismo e missões não for alimentada, 
certamente morrerá. O coordenador precisa estar sempre fomentando, 
reavaliando e corrigindo a visão com os líderes e supervisores.  
d) Discipulado – fizemos um mutirão geral de discipulamento e agora os 
novos na fé devem ser acompanhados por quem já participou do processo 
de ensino e descoberta da Bíblia para uso no Quarto de Escuta. Apesar de 
ser papel dos líderes formar estas parcerias, o coordenador deve estar 
atento a este processo, fomentando e fornecendo o material necessário e 
sendo exemplo no discipulado e oração.  
e) Reuniões de Oração – as reuniões semanais de oração dos 
supervisores com esposas, além de serem necessárias para o bom 
andamento ministerial, são importantes para a vinculação dos líderes. Ou 
seja, os líderes precisam perceber que não são os únicos a enfrentarem 
dificuldades.  
f) Encontros Sociais – os piqueniques, junta panelas, cafés, homens, 
casais, caminhadas e demais atividades sociais, são essenciais para 
manter a vinculação dos núcleos e trazer os Oikós. Se cada núcleo se 
sentir isolado do restante da comUnidade, se tornará um potencial 
fomentador de divisões.  
g) Treinamento e Café – os auxiliares de núcleos são despertados e 
descobertos pelos líderes onde recebem treinamento específico para se 
tornarem líderes. Este treinamento específico o leva ao Café mensal do 
primeiro domingo e é o coração do processo, pois é nele que será 
reforçada a visão, os valores e toda a dinâmica de funcionamento. Se 
houver distorções aqui, todo o processo e estratégia estarão 
comprometidos. 
 
2. PÚLPITO 
a) Pregações – mensagens sempre expositivas da Bíblia, 
contextualizadas, atualizadas e contemporâneas de acordo com 
necessidades específicas da comunidade, numa forma que facilite a 
discussão e aplicação aos corações nos núcleos.  
b) Roteiros para Discussão – perguntas de aplicação da mensagem, 
baseadas no texto Bíblico exposto, de forma indutiva, a serem entregues 
aos líderes logo após a pregação ou na segunda-feira pela manhã na 
internet, mesmo quando o pregador for convidado.  
c) Escalas – convidar pregadores externos que provoquem transformação 
na comUnidade até uma vez por mês. Escalar para treinamentos 
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pregadores internos até uma vez por mês e coordenar e escolher 
responsáveis pela liturgia, de preferência líderes de núcleos.  
 
3. VISITAÇÃO  
O ideal é que as visitas sejam feitas pelos líderes de núcleos, mas ainda 
não temos esta ‘cultura’ forte o suficiente para trabalhar com o ideal. À 
medida que a comunidade for crescendo, este processo será natural, ou 
seja, os líderes visitando as famílias dos seus núcleos e o pastor visitando 
os líderes e as famílias com dificuldades mais complexas.  
 
4. ENSINO BÍBLICO 
Coordenar os cursos especiais e temporários. Coordenar a rede de 
discipulado com o material próprio da CPV dentro do plano e ciclo de 
treinamento Bíblico para direcionar todos ao Quarto de Escuta com 
profundidade até a volta de Jesus.  
 
DA COMUNIDADE PARA A COMUNIDADE  
Desejamos trabalhar em comunidade. Isto é, cada um faz um pouquinho e 
todos são voluntários em algum ministério, trazendo um grande benefício 
para a região: pintura, esportes, cursinho, educação ambiental, saúde, 
geração de renda, musicalização, reforço escolar e outras iniciativas na 
visão da Missão Integral. Tudo voltado para o Núcleo e o ensino no 
Discipulado.   
  
MEU COMPROMISSO NA CPV PARA 2010  
1 – Desejo entrar todo dia no quarto de escuta pessoal.  
2 – Gosto de espiritualidade, mas não gosto de religião.  
3 – Estou comprometido a ser humano como Jesus.  
4 – Sei que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. 
Quero facilitar relacionamentos.   
5 – Acredito em verdades e valores que não envelhecem.  
6 – Quero fazer diferença no meu mundo, passando da imaturidade para a 
maturidade e da maturidade para o serviço.   
 
NÚCLEO: trazendo amigos em 2010   

O núcleo é flexível, tem mobilidade e é inclusivo em  

4 E’s = Encontro, Exaltação, Evangelismo e Edificação e em   
4 S’s = Submisso ao Superior e Servo do Subordinado.  
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1.Grupo de Intercessão: Terça-Feira 18h30 no CC.  
2.De líderes e supervisores: Terça, 21h00.  
3.Aproveitando bem o tempo no Núcleo.  
4.Mini-Vigília em luar bimestral.(Lua cheia no CC) .   
 
• ORAR por novos servos líderes: O Senhor capacita os seus líderes 
cheios do Espírito, que morreram para si mesmo e que buscam amar 
incondicionalmente os outros. 

• Pelo Centro de Convivência, Para não haver desvio de rota ou super 
valorização do templo ou construção,nem faltar recursos, nem 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 e outros;  

• Por curas terapêuticas e paixão evangelizadora, sob o 
comprometimento de ser atuante com Deus onde Ele está trabalhando, 
para transformar pessoas pelo Espírito;  

• Pela saúde do Sr. Algemiro, Marcy, Deleise e Tia Maria;  
• Por geração de emprego e renda: Cursos de pinturas ou artesanatos 
que poderá surgir cooperativa de renda. Loja Finacor (Flávia); Loja 
Desireé (Cláudia); Van Escolar do Chiquinho; Salões: Gilmar e Lúcia 
Freitas; Consultórios: Lígia (fonoaudiologia), Sheyla e Geane 
(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); Arquitetura (Daniele);  Vidros 
Colpany-Ubá e Microlins P.Nova (Kalebe).  

• Pelos apoiados: 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 (Treinee S.Paulo). 6.Hilário e Ana Paula (Pesquisa EUA); 
7.J.Stanley e Cynthia (Profissionais Tailândia-PA); 8.Wagner e 
Cláudia (Profissionais Chapadão do Sul-MS); 9.Wiliam e Jussara 
(Profissionais Aracaju-SE); 10.Sarah Alves (Profissional Itabira-MG); 
11. Junin e Eliana (Militar Manaus); 12. Galvin e Dilcimar 
(Profissionais Brasília).  

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

 
 

xxxx Orai uns pelos outros... 
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EM FÉRIAS  
Pr Helinho de 4 a 18 de janeiro.  
Yara de 5 a 19 de janeiro.  
Observar a escala nestas ausências.   
 
NASCEU O ENZO  
Dia 14 de dezembro às 15h30, filho da Eni e do Marcelo. Grande 
presente de Natal para a Eni, Marcelo e Caio. Vamos agradecer muito a 
Deus por eles. Parabéns.   
 
ADOÇÃO DE FILHA DE 5 ANOS: LUANA  
Nasceu na casa da Jussara, Wiliam, Hugo e 
Túlio em Aracaju-SE, a menor de 5 anos 
LUANA. Ela estava numa casa de passagem há 
3 meses no sertão de Sergipe e viajou pela 
primeira vez no Natal para Viçosa com a sua 
nova família.  
 
NEGÓCIO e GERAÇÃO DE EMPREGO    
2 NOVAS LOJAS DE ROUPAS.  
1 - FINACOR, no Shopping da Moda, Loja da Flávia Rilene.  
2 - DESIREÉ, na Galeria M. Muci, Loja da Cláudia Célia.    
Deus certamente capacita ao trabalho, como faz transformação de vida 
por nosso meio, porque buscamos saciar os desejos da Alma. Tudo 
através da intimidade com Jesus, para uma vida feliz, SE em completa 
obediência e sujeição a Ele.  
 
VESTIBULAR 2009 
A Yara foi bem classificada no ENEM e passou em 2 vestibulares: 
Direito na ESUV e Gestão na Univiçosa.  A Letícia da Dona Marina 
passou na primeira fase de Medicina da UFOP.  
 
DÍZIMOS E OFERTAS  
Se você ainda não fez a sua entrega de dezembro, apresente-se em 
adoração e gratidão a Deus, entregando durante um cântico no culto de 
domingo.  
 
FORMATURA DO RICARDO   
O Ricardo Ferreira (nosso ex-garçon bilíngüe) está formando na 
Univiçosa dia 15 de janeiro em GESTAO AMBIENTAL. Parabéns por 
esta vitória da família.   

xxxx Notícias gerais 
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FORMATURA DA 4ª TURMA DE PINTURA  
Sob a coordenação da ISMÉRIA e CISA, aconteceu no domingo dia 13 
de dezembro na CPV a 4ª formatura da turma do curso de pintura. 
Tivemos mais de 50 pessoas das famílias das formandas. Uma benção 
que deve ser agradecida a Deus.  
 
LUIZINHO, CAMILLA E BILL   
Estão curtindo férias em Viçosa:  
Luizinho, Ciências Atuariais na UFMG, é o Tesoureiro da ABU-BH.  
Camilla, Veterinária na PUC em BH.  
Bill, formando em Engenharia Aeronáutica em Porto Alegre-RS e agora 
também namorando. Bom descanso aos estudantes.  
  
AGORA, DOUTOR WILLIAM   
Defendeu sua tese de Doutorado em 
Engenharia Agrícola, o engenheiro mecânico 
e presbítero William Filgueiras. A CPV deseja 
sucessos na carreira de pesquisador e 
professor dentro da Missão.  
 
R$ 5,00 MENSAIS NO 1º DOMINGO  
É uma sugestão por pessoa da família como oferta para Missões, 
além do seu Dízimo. Com a economia de 1 ou 2 refrigerantes no mês, 
você poderá investir em Missões. Lembre-se que ajudamos 
financeiramente no sustento de 2 famílias: Cácio e Elisângela, que estão 
trabalhando em S. Gabriel da Cachoeira – AM e do Emeric e Marcy, na 
Escócia.   
 
DOE QUANTOS METROS PUDER  
190 Reais é o custo de cada m2 de LAJE. Serão 805 m2.  
Além do seu Dízimo e Oferta, participe também da campanha da LAJE, 
onde cada um é convidado a doar seu pedaço de laje. 
   
SEDE PRÓPRIA E DEFINITIVA DA 
CPV   
Agora temos um bom local de encontros e 
de sociabilidade que usado com o devido 
zelo, servirá para todas as faixas etárias. Os 
membros da igreja devem tomar iniciativa 
de melhorias na utilização do espaço, sem 
excluir o bom uso do Caminho de Oração 
para o Quarto de Escuta. Não espere 
acontecer. A Yara te ajudará no uso da sede, das 7 às 11: 3885-2139.   
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DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO    
Um projeto coordenado pela Ana Lídia 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.  
 
DOUTORADO EM SP   
O JÚLIO da Fernanda foi selecionado para o Doutorado na sua área de 
Engenharia em São José do Rio Preto – SP a partir de Março. A 
despedida oficial será no Acampamento de carnaval.  
 
BRASÍLIA, DF – FAZENDO TENDAS, 1     
Uma nova família será enviada pela CPV para 
influenciar grupos pequenos e relacionamentos 
maduros na capital federal: Galvin (Henrique), 
Dilcimar, Núbia e Túlio. Estão mudando em 
fevereiro e serão enviados no Acampamento de 
Carnaval.  
 

MANAUS, AM – FAZENDO TENDAS, 2 
Da mesma forma do Galvin e Dilcimar em 
Brasília, estão indo para Manaus, por 
transfência do Exército Brasileiro, o Junin e 
Eliana, apoiados pela CPV para influenciar 
grupos pequenos e relacionamentos maduros de 
intimidade com Jesus, no quarto de escuta. Eles 
foram enviados no culto do dia 20 de 

dezembro.    
 
CHAVES PARA ABRIR A IGREJA  
Instrução: Todos os diáconos e os que coordenam algum ministério 
possuem chaves para abrir a igreja. As chaves estão na responsabilidade 
pessoal de cada um e não deve ser copiada ou emprestada. 
  
NOVO COMPUTADOR – Presente  
A Camilla Dergam doou o seu computador para a 
Biblioteca da igreja e está ajudando neste 
ministério para recadastrar todos os nossos livros, 
perdidos no roubo do computador. Em março a 
biblioteca estará normal. De fato, quando o desejo 
é servir, ninguém espera acontecer, faz e serve-se incondicionalmente.  
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BERCÁRIO e FRALDÁRIO  
Na sala 2 (Maternal), temos um berço e uma 
poltrona doada pela família Zuin para as mães 
amamentarem, assim como 
funcionava no prédio antigo.  
 
EXEMPLO DE SERVA  
A Marlene fez e serviu um 
delicioso estrogonofe para 
toda a igreja no “junta panela” 

de domingo dia 29 de novembro. No dia 12 de 
dezembro ela preparou um almoço para as cozinheiras 
e demais membros da equipe da Rebusca. Parabéns 
Marlene.  
 
REBUSCA PEDE 6% DO SEU IMPOSTO  
Até 6% do seu Imposto de Renda Devido, pode ser doado sem sair do seu 
bolso para a Rebusca, depositando até o dia 31 de dezembro na conta do 
FIA, você deduz na sua declaração anual.  
 
SINALIZAÇÃO e IDENTIFICAÇÃO  

A Dona Angélica é voluntária para ajudar na 
sinalização dos ambientes e materiais de uso comuns 
da igreja. Ela ajudará a Yara e outros neste processo, 
com a sua experiência de executiva.   

 
ÚLTIMOS BATISMOS REALIZADOS-2009        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DISCIPULADO BÁSICO DA CPV   
É só procurar um amigo ou casal parceiro e estudar a Bíblia, de forma 
quase auto ditada. Fale com o Pastor: 
Volume 1 – São 13 lições básicas preparando para o Batismo e ensinando 
o hábito de entrar no Quarto de Escuta todo dia.  
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Volume 2 – Mais lições que ensinam sobre Mordomia e administração do 
tempo.  
Volume 3 – Lições para vivenciar intimidade com Jesus.  
Volume 4 – Lições para a maturidade e para o serviço.  
 
TREINAMENTO NA MPC – BH  
A Priscila Ladeira, está sendo enviada pela 
igreja para o curso de Líderes de Adolescentes 
na MPC em B.Horizonte nos dias 18 a 28 de 

janeiro.   
 
ACAMPAMENTO de 
CARNAVAL  
EU VOU PORQUE: 
1. Vai ter: Lazer, descanso, noite de talentos, 
teatro, oscar, música, hidro-ginástica, rappel, 
tirolesa e muito relacionamento. Além do desafio 

para um forte diálogo com Deus no quarto de escuta. Não posso perder 
esta oportunidade.  
2. Consigo pagar fazendo alguma economia com refrigerantes e 
outras coisinhas. O valor da inscrição será de R$ 5,00 e o valor da diária 
será de apenas R$ 30,00 por pessoa X 4 dias de carnaval, serão R$ 
125,00 por pessoa para cobrir a sua alimentação, preleções e uso do 
sítio.  
Sei que a Beatriz do Serginho poderá reduzir o preço pra quem precisar 
e ainda financiar se for preciso. Pague quanto puder, mas inscreva-se. 
Crianças até 5 anos R$ 5,00. De 6 a 10 anos R$ 65,00. O preletor será o 
Pr. Heliel de Goiânia.  
3. Quero aprender mais. Vamos começar bem o ano de 2010 ouvindo a 
voz de Deus e aprendendo entrar no Quarto de Escuta. O tema será: 
SOBRENATURAL.   
4. Será de 12 a 16 de fevereiro - carnaval. Saída sábado 7h00.  
5. O local é bonito: 1 Km depois da AABB, entrando na estrada de chão 
à direita para o espaço EVA.  
 
RECADO DA LÍGIA DERGAN 
Querida família CPvense, 
Os livros da biblioteca estão sendo levados para a minha casa por um 
tempo, pois eles estão em risco de mofar. A biblioteca já tem um 
novo computador e estarei registrando os livros em casa. Quem puder 
ajudar de alguma forma, é só me procurar! 
Se alguém ainda estiver com um livro da CPV, favor entregar para a Yara 
ou para mim. 
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7 PASSOS PARA SERVIR O OUTRO  
 

1. Entender que Deus age constantemente ao nosso redor.  
2. Experimentar, porque Deus busca um relacionamento pessoal e de 

amor. Amor é experiencial e vivencial.   
3. Aceitar, porque Deus convida para um envolvimento de intimidade 

com Ele. Disponibilizando-se e orando pelo amigo ou parente.  
4. Reconhecer, que Deus fala pelo Espírito, Bíblia, Oração, 

Circunstâncias, Amigos e Igreja.  
5. Saber, que o processo gera uma crise na fé que exige ação, que 

precisa de ajustes profundos. Ajustar-se constantemente.  
6. Descansar, porque Deus age em conjunto conosco pela experiência 

e obediência pessoal. É Ele que age.  
7. Disponibilizar-se, porque Deus realiza a Sua obra por nosso 

intermédio e recomeça o ciclo do agir de Deus ao nosso redor nas 
experiências de intimidade com Ele.   

 

BOAS NOTÍCIAS? CONVERSÃO? BATISMO?  O que é isto? 
 
Quando falamos em evangelho todo, consideramos que evangelizar é, 
literalmente, anunciar boas notícias. Mas, que boas notícias são estas? 
São as notícias a respeito do reino de Deus, inaugurado no ministério 
terreno de Jesus Cristo. Evangelizar é SER EXEMPLO de uma nova vida 
gerada pelo Espírito Santo para que outras pessoas se rendam a Jesus e 
participem do Seu plano eterno, que implica no desafio do discipulado, 
mediante o "negar-se a si mesmo" para seguir integralmente a Jesus (Mt 
16. 24-25).  
 
A CPV compreende que evangelizar é mais do que fazer convertidos, é 
fazer discípulos que obedecem todas as coisas que Jesus ordenou (Mt 28. 
19-20). A evangelização bíblica insiste que a conversão não é um ponto 
de chegada, mas apenas o início de uma nova vida, agora completamente 
submissa a Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo de Deus (IICo 5. 
14-15). Aí sim, o Batismo celebra e comemora este novo nascimento na 
vida da pessoa, como símbolo de lavagem.  

xxxx Visão 
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Também, quando falamos em homem todo, sabemos que a base de tudo 
está na cura da Alma. O evangelho destina-se ao ser humano completo: 
corpo-alma, espírito; e, portanto, diz respeito às questões emocionais, 
psíquicas, sociais, intelectuais, físicas e, principalmente, espirituais. A 
pessoa humana e suas relações e circunstâncias.  
 
O ser humano não é um ser compartimentalizado. É uma unidade 
indivisível, sendo que suas dimensões de vida estão entrelaçadas e 
afetando-se mutuamente. O evangelho, porque é relevante para o espírito 
- que é a dimensão fundamental da vida humana - também é relevante 
para a saúde física, mental, psíquica, relacional, enfim, saúde integral.  
Integral é, portanto, o adjetivo chave da Missão no mundo. O evangelho 
que anunciamos é integral, completo, o evangelho todo. E de igual modo, 
falamos ao ser humano integral, completo, holístico, o homem todo, sem 
desconsiderar o meio ambiente.  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard 
 
 
 
Memória do acampamento 2009, lembra? 
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Simples assim 
 

uando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que Isabel daria à luz um 
filho a quem chamariam de João,  o sacerdote retrucou incrédulo: 
“Como saberei isto?” (Lc 1:18). Por ter duvidado das boas-novas 

trazidas pelo anjo do Senhor, Zacarias foi deixado mudo até o nascimento 
da criança (Lc 1:20). Quando chegou a hora de dar nome ao menino, 
Zacarias escreveu: João é o seu nome. Imediatamente, a boca do 
sacerdote se abriu e começou a louvar a Deus e a profetizar (Lc 1:63-64). 
Zacarias aproveitou bem sua segunda oportunidade. 
 
Maria, ao receber o anúncio do nascimento de Jesus, apesar de não 
entender claramente os caminhos do Senhor, respondeu ao anjo: “Aqui 
está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua palavra.” 
(Lc 1:37). 
 
Diante das atitudes, circunstâncias, desafios e oportunidades, muitas 
vezes indagamos silenciosamente: Como saberei isto? Que decisão devo 
tomar? A bíblia nos ensina o caminho.  
 
Jesus disse: “Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz” (Jo 18:37) 
e “Quem pratica a verdade aproxima-se da luz” (Jo 3:21).  Porém, como 
saber se estamos trilhando o caminho da verdade? Novamente, a bíblia 
nos oferece a resposta: “se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus 
é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o 
coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus; e aquilo que 
pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e 
fazemos diante dele o que lhe é agradável.” (1 Jo:20-22).  
 
Ao participar de um casamento em Caná da Galiléia, Maria preocupa-se 
com o fato de ter acabado o vinho. Ao comunicar o ocorrido a Jesus e ser 
repreendida pelo filho, Maria volta-se para os serventes da festa e diz: 
“Fazei tudo o que ele vos disser.” (Jo 2:4). Voltando à pergunta de 
Zacarias ao anjo Gabriel e ao nosso próprio coração, quando ocorrer a 
dúvida “Como saberei isto?” a ordem de Maria nos oferece a chance de 
dissipar qualquer incerteza:  Fazei tudo o que Ele vos disser. Simples 
assim. 
  
Hilário MantovaniHilário MantovaniHilário MantovaniHilário Mantovani

Q 

xxxx Opinião 
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Apoio: 

 

xxxx Humor 


