
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 305, Fevereiro de 2010 

Informativo mensal da

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br 

Contato 

““EEllee......ddee  jjooeellhhooss  oorraavvaa......ddiizzeennddoo::    
nnããoo  ssee  ffaaççaa  aa  mmiinnhhaa  vvoonnttaaddee,,  ee  ssiimm  aa  ttuuaa””..      
LLcc  2222..4411  ee  4422  

IIggrreejjaa::  ppoorrqquuee  mmee  iimmppoorrttaarr?? 
PPgg  1111 

OO  qquuee  ffaazzeemm  ooss  ddiiááccoonnooss?? 
PPgg  1122 

AAggrraaddeeççaa  aa  DDeeuuss  ppeelloo  qquuee 
aaccoonntteecceeuu  nnaa  CCPPVV  dduurraannttee  22000099 

  PPgg  55 

OO  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  EEssppeerraannççaa 
PPgg  1133 

AA  aauuddáácciiaa  ddaa  eessppeerraannççaa 
PPgg  1144 

NNoottíícciiaass  ddaa  FFaammíílliiaa  VVaassvvaarryy 
PPgg  1155 

ACAMPAMENTO CPV é agora! 
Já fez sua inscrição?  
Procure a Beatriz 

TTeemmaa  ddoo  aannoo  

MMuullttiipplliiccaannddoo  aa    
ccoommuunniiddaaddee  ddoo  RReeiinnoo  
DDoo  mmoonnttee,,    
nnaa  VViioolleeiirraa,,    
ppaarraa  ooss  ccoonnffiinnss    
ddoo  mmuunnddoo..  

SSoobbrreennaattuurraall,,  
eenntteennddiimmeennttoo  ee  ppiieeddaaddee..  
SSoobbrreennaattuurraall,,  
eenntteennddiimmeennttoo  ee  ppiieeddaaddee..  



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 
Contas correntes 

Caixa Econômica Federal – CEF  -  Ag 0584(3) Op 003 cc 614-0  
Banco do Brasil - Ag. 0428(6) cc 45.808-2 

(ao depositar, não deixe de comunicar aos diáconos, colocando o recibo no gasofilácio no 
domingo, para facilitar o trabalho da tesouraria).  
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, para relacionamentos e evangelismo 

Celebração – Domingo às 18h15 
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SOBRENATUARAL, entendimento e piedade.  
“Ele...de joelhos orava...dizendo: não se faça a minha vontade, e sim a tua” (Lc 22. 41e 42) 

 
tualmente muitos se contentam com a autoajuda, sugestão natural 
no século 21. Mas para uma vida que transcende o “aqui e o 
agora” é necessário entrar no quarto de escuta e exercitar a busca 

diária da ajuda do alto, do sobrenatural. 
 
Tal entendimento e prática levam o individuo 
primeiro a desfrutar da comunhão com Deus 
depois fortalecer o relacionamento familiar 
(marido/esposa/filhos; parentes) e amigos. Porém, 
tudo começa no quarto de escuta.  
 
Porque a vida vai além do que podemos ver e 
tocar. Se Deus é sobrenatural e é nosso referencial, 
também somos sobrenaturais e tudo que compõe o ambiente de nossa 
vivência segue a mesma ordem. Portanto, os resultados que desejamos 
serão alcançados não só através do esforço físico, mas também esforço 
espiritual e dependência de Deus. A partir desse esforço, o Espírito Santo 
produzirá em nós a piedade, caracterizada pela alegria, amor, certeza, 
consolo, entusiasmo, esperança, paz de espírito, segurança e vigor em 
todos os relacionamentos. 
 
O indivíduo que entra no quarto de escuta com entendimento e exercita a 
piedade com inteligência e fé, constitui-se numa grande bênção para sua 
família e depois para a comunidade. Abandone a religiosidade 
improdutiva e vivencie um estilo de vida que faça diferença na sua 
família e na sociedade entrando e cultivando a prática do quarto de 
escuta.  
 
De 13 a 16 de fevereiro de 2010, estará conosco o Pr Heliel e família em 
nosso acampamento de carnaval no sitio EVA (lugar bonito e 
aconchegante). 
Nesse período estaremos juntos e pensando sobre esta prática - quarto de 
escuta. Se você deseja melhorar sua qualidade relacional com Deus, 
família e amigos é uma boa oportunidade. Não perca!  
 
Obs: dinheiro não deve ser empecilho, procure a liderança e negocie. 
Esperamos você e sua família. 
 
HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

A 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15 - Tema do mês: SOBRENATUARAL, entendimento e piedade 
Objetivo: 
 

• A fugir da religiosidade improdutiva entrando no quarto de escuta. 
• Iniciar e cultivar o relacionamento com Deus no quarto de escuta. 
• Construir sua própria história de fé em Deus no quarto de escuta. 

 
Dia Tema da semana Exposição Organiz Diácono Café 
      
07 A vida é uma atribuição temporária  

(Sl 39.1-6) 
Pr Helinho Núcleo 1 Gilmar e 

Roberto 
Edna/Edgard 

14 Acampamento Pr Heliel - -  Sérgio e 
Gustavo 

Acampamento 

21 A razão de tudo (Rm 11.33-36) Pr Helinho Núcleo 2 Cláudio e 
Glauco 

Tatiana/Ricardo 

28 A oração de Agur (Pv 30.7-9) Pr Helinho Núcleo 3 Gilmar e 
Ricardo 

Lidiane/Gilmar 

      
  
Escola Dominical – Ministério infantil  - Facilitadoras 
Dia Lição  0-2,     3-4,      7-8  e          11-12 anos 
   
07 Lição avulsa Elaine, Marília, Ana Paula e Jamille.  
14 Lição avulsa  Elaine, Marília, Ana Paula e Jamille.  
21 Lição avulsa  Lúcia, Cássia, Maruza e Yara.  
28 Lição avulsa  Elaine, Marília, Ana Paula e Jamille.  
   
 
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     

FEVEREIRO 
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       
       

 
 08    Retorno dos núcleos 
 12 a 16 Acampamento 

 

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 
    
01 Casamento de Sérgio e Beatriz 14 Bruno Campos 
01 Solange Bigonha 21 Casamento Cácia e Elizângela 
01 Rolf Puchmann 22 Luiz Cláudio Alves 
03 Roberto Campos 23 Dilcimar Mello 
08 Camila Dergan 23 Priscila Ladeira 
08 Casamento Hilário e Ana Paula 24 Sebastião Gonçalves 
09 Ézer Dias 24 Túlio de Mello 
10 Davi Filgueiras 25 Lidiane Freitras 
11 Lucille Ferreira 25 Júlia Delfino Albuquerque 
12 Ana Lídia Galvão 28 Álvaro Neves 
 
AGORA A CPV ESTÁ NO BANCO DO BRASIL  
Favor anotar: Cc 45.808-2  Ag. 0428-6  
 
CEF 0584(3) é o número da agencia  
0614-0 é o número da conta corrente.  
Por medida de segurança, incentivamos que você deposite ou faça um DOC da 
sua contribuição, diretamente numa das contas bancárias da CPV - CNPJ 
07.248.334/0001-28.  
 
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.   
 
EM 2009 – Prestando contas para gratidão:  

� Tivemos mais de 450 reuniões em Núcleos de relacionamentos e 
evangelismo.  

� Mais de 70 pessoas envolvidas dando suas vidas, aprendendo a amar, 
compartilhando, orando e mostrando a cara de Jesus.  

� Mais de 30 reuniões café, planejamento e organização da secretaria e com 
facilitadores do Ministério Infantil.   

� Celebrações semanais todos os domingos. Mais de 50 ensaios do grupo de 
música e louvor.   

� Acampamento geral em Ponte Nova com o Pr Heliel.  
� Vários encontros sociais em juntas panelas, passagem de ano, caminhada 
ecológica e outros eventos que facilitam relacionamentos.  

� Mais de 40 encontros de liderança e treinamentos.  
� Mais de 100 reuniões de oração.  
� Mais de 6 reuniões estratégicas, administração e de foco.  
� E ainda futebol, clube, mudança e construção, buscando ser uma 
Comunidade que cresce em Amor e Alegria, até Jesus voltar, quando 
haverá a ressurreição de todos.   

xxxx Datas e números 
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ACAMPAMENTO de CARNAVAL  
Inscreva-se, ajudando a organizar. É só falar com a Beatriz: 
 

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. Faça sua proposta pague fazendo alguma economia. 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, num total de 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 como 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. Posso crescer. 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 com retorno na 
quarta de manhã.   

5. O local é bonito: 1 Km depois da AABB, entrando na estrada de chão, à 
direita para o espaço EVA.  

 
VOLUNTÁRIOS QUE ALEGRAM E AMAM  
A Comunidade deseja caminhar aprendendo a amar o próximo 
incondicionalmente e sempre com alegria transparente no rosto. 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 dentro da 
Missão Integral de Deus. 
 
ESCOLA “DOMINICAL” EM 2 ANOS    
É só você orar e interessar por 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.  
 Volume 2  Mais lições que ensinam sobre Gestão ou Mordomia e   
      administração do tempo.  
 Volume 3  Lições para vivenciar intimidade com Jesus.  
 Volume 4  Lições para a maturidade e para o serviço.  
 
JÚLIA DE FÉRIAS EM CANCUM   
A Júlia Albuquerque está acompanhando sua irmã e família pela América 
Central e conhecendo o canal do Panamá.  

xxxx Notícias gerais 
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ESCOLA DOMINICAL ATÉ 12 ANOS    
O Ministério Infantil adotará a partir de Março novo tema do semestre, com 
novo material para os alunos, para os pais e para os núcleos. No Acampamento 
será abordado com as crianças maiores sobre os atributos de Deus.  
 
CAMINHO DE ORAÇÃO   
Sempre que puder faça seu “Quarto de Escuta” no caminho de oração da CPV. 
Experimente sozinho ou com amigos.  
 
FORMATURA DO RICARDO FERREIRA   
O Ricardo Ferreira (técnico do SAAE e ex-garçon bilíngüe) acaba de se formar 
pela Univiçosa em GESTAO AMBIENTAL. Parabéns por esta vitória da 
família.  
 
PROVISORIAMENTE EM S.PAULO 
O JÚLIO da Fernanda foi selecionado para o Doutorado na sua área de 
Engenharia em São José dos Campos – SP a partir de Março. A despedida 
oficial será no Acampamento de carnaval.  
 
LUISINHO (com S), CAMILLA E BILL   
Estão de férias da Universidade em Viçosa:  
Luisinho, C. Atuariais - UFMG, é Tesoureiro da ABU-BH.  
Camilla, Veterinária na PUC em BH.  
Bill, formando em Eng. Aeronáutica na PUC Porto Alegre-RS.  
 
ULTIMATO DE FEVEREIRO    
O último Ultimato revela o drama da cruz e fala da base da missão cristã por 
René Padilla.  
 
CONTROLES E FINANÇAS DA CPV    
Com a saída da Dilcimar, assumirá a tesouraria Geral da Igreja a partir de 
março, o Diácono Ricardo Batista. A Comissão de Exame de Contas 
permanecerá com:  
Dona Angélica, Ana Paula Fernandes e Fernanda Oliveira.  
 
TREINAMENTO NA MPC – BH  
A Priscila Ladeira, fez duas semanas de curso de Líderes de 
Adolescentes na MPC em B.Horizonte nos dias 18 a 28 de 
janeiro.   
 
NOVO LIVRO DA ULTIMATO    
Vale a pena ler: Surpreendido pela Esperança.  
 
GEANNE E GABRIEL DE CASA NOVA   
Agora morando do lado do Álvaro, no Condomínio Recanto 
da Serra, casa 5. A Geanne e o Gabriel estão experimentando 
uma nova fase na vida e morando bem perto da CPV.  
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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.  
 
SEDE PRÓPRIA E DEFINITIVA DA CPV   
Um espaço próprio da ComUnidade, apropriado para 
encontros 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. A Yara pode ajudar no uso do 
espaço, das 7 às 11: 3885-2139.   
 
EXEMPLOS DE SERVOS SERVIDORES  
LIMPEZA GERAL: O Cláudio da Zilma (amigos do Helinho de Marataízes) e o 
Sérgio da Marília fizeram um mutirão e lavaram o chão do salão e os vidros. A 
poeira está bem menor. O Diácono Sérgio continua sendo um servo por 
excelência cuidando das árvores, cercas e demais espaços comuns como fazia o 
Sr. Edson, além de estar sempre disponível a todos.  
 

IPB-TV E HOME DA CPV  
No topo da página da CPV.ORG.BR, você linka a 
página da IPB e nela tem uma TV 24 horas debatendo 
temas atuais e importantes pra igreja nacional. Visite 
sempre estas páginas.  
 
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.  
 
QUER CURTIR UMA BOA RÁDIO?  
Clicando em Biblioteca (links) na página da CPV você encontra o Link de uma 
Rádio 24 horas. Sempre boa e tradicional música evangélica de vários países, 
inclusive em português. bbnradio.org. 
 
NOVOS FAZEDORES DE TENDAS  
BRASÍLIA, DF      
Uma nova família será enviada pela CPV para influenciar 
grupos pequenos de relacionamentos e evangelismo na 
capital federal: Galvin (Henrique), Dilcimar, Núbia e 
Túlio. Eles estão mudando em março e serão enviados no 
acampamento de carnaval. O Galvin e as crianças já estão 
em Brasília desde janeiro. O Apto em Viçosa já foi 
vendido como esperavam.    



9 

Contato, Fevereiro de 2010 

MANAUS, AM  
Junin, Eliana e Nara estão indo para Manaus, por 
transferência do Exército Brasileiro, Eles foram 
enviados no culto do dia 20 de dezembro. O Junin já 
está morando em Manaus desde o dia 15 de janeiro e a 
Eliana irá com a Nara no final do semestre letivo.    
 
MISSIONÁRIO FAZEDOR DE TENDAS?  
Não é um fundador de igrejas e nem necessariamente exerce liderança em 
igrejas. Incentivamos o apoio ao fazedor de tendas, porque todos nós somos 
missionários nas nossas atividades normais e na família, mostrando Jesus no 
rosto, no comportamento e no caráter. É fazer diferente para fazer diferença e 
Jesus ser visto, despertando o desejo de também ser governado pelo mesmo 
Jesus. Quem é missionário aqui, também o é em qualquer parte do mundo.  
 
MEU COMPROMISSO PARA 2010  

1. Desejo entrar todo dia no quarto de escuta pessoal.  
2. Gosto da espiritualidade cristã, mas não gosto da religiosidade ou religião.  
3. Estou comprometido em ser humano como Jesus e amar as pessoas como 

Jesus faz.  
4. Sei que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Quero 

facilitar relacionamentos.   
5. Acredito em verdades e valores de Jesus que não envelhecem nunca, 

porque espero a ressurreição.  
6. Quero fazer diferença no meu mundo, passando da imaturidade para a 

maturidade e da maturidade para o serviço.   
 
NÚCLEOS: amar e trazer oikós 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.  
  
 
 
 
 
 
 

 
Você não consegue 
voar com uma asa só 
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Ore sem cessar...  

 
1. Grupo de Intercessão: Terça-Feira 18h30 no CC.  
2. De líderes e supervisores: Terça, 21h00.  
3. USE O CAMINHO OU TRILHA DE ORAÇÃO.  
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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Pela interação das igrejas irmãs e da região (PZMN). 
 

IGREJA: PORQUE ME IMPORTAR? 
 

ão se preocupe, igreja não é a Igreja. Igreja somos nós, cada um na sua 
família. Não é a construção, templo ou qualquer espaço físico. Não é a 
organização, estrutura, ONG, associação ou instituição. É aquela pessoa 

que está com o coração completamente apaixonado sob o Governo de Jesus. O 
resto é o resto do resto, ou a conseqüência de estar sob o domínio de Jesus. É o 
Reinar de Jesus na Terra hoje. É ser diferente 
para fazer diferença no nosso mundo.  
 
Nossa expectativa: Amar a todos com 
alegria  
Sonhamos em mobilizar toda a igreja em 
núcleos, para aprender a amar o próximo, 
ampliar a fé e a alegria. Para formar muitos 
filhos parecidos com Jesus, certos de que é 
real hoje o governo de Jesus sobre toda a 
terra. 
 
Práticas e vivência relacional    

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

• Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos, sabendo que o 
trabalho é uma forma de servir a Deus.  

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

• Servir em amor e com absoluto respeito com as diferenças em cada pessoa, 
atraindo amigos pela própria vida.  

• Gerir projetos para o desenvolvimento comunitário da região, envolvendo 
todas as faixas etárias, além de promover a geração de renda e satisfação 
para as famílias.  

• O debate a respeito da “espiritualidade no mundo do trabalho” visa tornar 
relevante a atuação dos profissionais cristãos 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    

N 

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

 
o Conselho, o pastor e os presbíteros cuidam da administração geral e 
dos aspectos relacionais e da vida de intimidade com Jesus e os 
diáconos, cuidam dos serviços e gestão de materiais, visando facilitar o 

relacionamento das pessoas.  
 
Os diáconos são eleitos como 
responsáveis diretos e envolvem as 
esposas e auxiliares, voluntários e 
também adolescentes e jovens em 
treinamento, para:  
 

• Recepção e Patrimônio, 
acolhimento e organização ou 
ordem geral, abertura e 
fechamento de portas e 
estacionamento. Chega mais cedo 
nas reuniões, organiza, 
cumprimenta e envolve auxiliares 
voluntários. Vêem água, salas, banheiros, café e distribuição dos boletins. 
Ao sair, liga alarme, verifica iluminação, tomadas, equipamentos, portas e 
segurança geral.  

 
• Gasofilácio, em duplas cuidam das ofertas e controle dos depósitos. 
Llistam a receita, dão recibos aos doadores através do envelope no 
escaninho, depositam os recursos na conta bancária da igreja e entregam a 
listagem com o comprovante do depósito para o Tesoureiro Geral da Igreja.   

 
• Assistência social, distribuição de víveres observando as necessidades na 
igreja e na região e procurando atender, envolvendo os núcleos.  

 
Escalas: Semanalmente um diácono cuida do item a) e outro do item b). 
Ambos, com mais um casal ou auxiliar ou voluntário, trabalham em duplas para 
o bom funcionamento de todos os níveis de relacionamentos.  
 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

N 
xxxx Administração 2010 
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O significado de Esperança 
 

icionário do Aurélio (http://www.dicionariodoaurelio.com), define 
esperança como a “Expectativa de um bem que se deseja/ Objeto dessa 
espera/ Uma das três virtudes teologais.” No contexto cristão, considero 

mais oportuna a descrição filosófica do termo, sugerida pela Wikipédia, a 
enciclopédia livre (http://pt.wikipedia.org), onde esperança é definida como 
“uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados 
com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa 
perseverança — i.e., acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações 
do contrário.” 
 
Esta manhã, o corpo da igreja de Cristo onde congregamos foi abençoado com o 
testemunho poderoso de uma mulher que, tendo engravidado de gêmeos 
idênticos, descobriu ainda nas primeiras semanas de gestação que os filhos 
sofriam da Síndrome de Transfusão Feto-Fetal (STFF), com prognóstico 
extremamente desfavorável quando detectada no início da formação do feto. 
Tornando curta uma história longa que fez manchetes nos noticiários locais e 
contrariou milagrosamente (literalmente) prognósticos sombrios e sugestões de 
médicos para interromper a gravidez prematuramente, testemunhou-se o 
nascimento de duas crianças saudáveis cujos nome do meio são “Graça” e 
“Esperança”.  
 
Escritores cristãos e a própria bíblia definem Deus como verbo. Um ser vivo e 
dinâmico, que age de forma tremenda em nosso meio. No entanto, William 
Young, em seu livro, A cabana, sugere que nós humanos temos a tendência de 
transformar verbos em substantivos. A lógica e os  paradigmas que formam a 
base do pensamento do homem, impõem regras sobre o que é aceito como 
racional e, consequentemente, influenciam nossa habilidade de termos esperança 
e de dependermos de Deus em tudo aquilo que está fora do nosso alcance.   
 
Jesus se oferece para caminhar conosco, levar nossa carga e nos dar alívio (Mat. 
11:28-30). Com seu sacrifício vicário e ressurreição Jesus nos justificou para 
nossa maior esperança: a esperança da vida eterna. Em Jesus, nenhum fardo 
encontrado pelo caminho será pesado demais e “se tiverdes fé e não 
duvidardes”, tudo Ele fará (Mat. 21:21-22). Assim, renovando nossas mentes e 
unidos pelo Espírito Santo num corpo único, somos conclamados, pelo amor 
mútuo, a sermos casa de oração e de intercessão pois grandes feitos pode o 
Senhor Deus de Israel! Como sugere o apóstolo Paulo: “Alegrai-vos na 
esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração;” (Rom. 12:12).  
 

Hilário MantovaniHilário MantovaniHilário MantovaniHilário Mantovani* 
 
*Correspondente internacional de Contato no país do Obama (Veja artigo na seção Visão 2). 

D 

xxxx Opinião 
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A  AUDÁCIA  DA  ESPERANÇA 
  
Este é o segundo livro de Barack Obama, 48, escrito quando ainda senador dos 
EU em 2006. Interessante é o relato de que este título foi dado devido à uma 
pregação que muito o impactou. Obama é membro da Igreja Unida de Cristo 
(United Church of Christ) formada em 1957 pela união de 2 denominações, 
Reformada Evang. e Cristãs Congregacionais, com cerca de 1,2mi de membros. 
 
Neste livro de 400 páginas é interessante observar o capítulo entitulado "Fé". Ao 
ler este capítulo, temos que concordar que é dificílimo  para um político cristão 
lidar com assuntos como aborto. Obama teve que enfrentar diálogos assim: 
“Como o senhor pode apoiar o assassinato de bebês?” Mesmo assim quando 
assessores o recomendavam a entrar pelos fundos em salas de reuniões sobre 
assuntos polêmicos ele respondia: "Não vou entrar pelos fundos".  
 

le afirma que 95% dos americanos acreditam em Deus, que mais de 2/3 
seguem uma religião, que 37% se classificam como cristãos devotos e 
substancialmente mais  pessoas acreditam em anjos do que na evolução. 

Tão pouco a religião está confinada a  lugares de culto. Que o Presidente dos EU  
(Bush) constantemente lembra quanto Cristo o modificou e jogadores de futebol 
americano apontam para o céu  após cada “touchdown”, como se Deus estivesse 
assistindo aos jogos. São afirmações dele. 
 
Afirma que após a década de 60, protestantes e católicos tiveram que se 
“adaptar” à mudança dos tempos, ajustando a doutrina à ciência e articulando 
um evangelho social que discutisse temas cruciais como desigualdades 
econômicas, racismo, sexo e o militarismo americano. Ele afirma que Jimmy 
Carter foi o primeiro a introduzir a linguagem do cristianismo evangélico na 
política moderna nacional. 
 
Obama ainda afirma que não  foi criado em uma família cristã mas que se não 
fossem as características singulares das igrejas históricas negras ele não teria 
derrubado o seu ceticismo e abraçado a fé cristã. Ele fala que observou que os 
pecados  dos que iam à Igreja não eram diferentes dos que não iam. É gostoso 
vê-lo afirmar que em suas observações a pessoa precisa adotar Cristo 
precisamente porque tem pecados para purificar. 
 
Eu chamaria de "profissão de fé" certo trecho que ele descreve no capítulo 6: 
"...caminhei pelo corredor da Igreja Unida de Cristo na Trindade e fui batizado. 
Isso me veio como uma escolha e não uma epifania; ... ajoelhado debaixo 
daquela cruz em South Side, em Chicago, senti o Espírito de Deus chamando 
por mim. Submeti-me à Sua vontade e me dediquei a descobrir a Sua  verdade". 
Obama, como senador, freqüentou as reuniões do capelão  do Senado que se 
realizam durante o café da manhã com sermão todas quartas feiras. 
 
Daison OlzanyDaison OlzanyDaison OlzanyDaison Olzany    
O Grande 

E 

xxxx Opinião 2 
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Olá Irmãos, 
 

ueremos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve conosco durante 
todo o ano de 2009. Muitos dos nossos objetivos foram alcançados e 
podemos perceber que a boa mão do Senhor nos guiava e nos fortalecia. 

 
Natal e ano novo em familia sempre é muito gostoso, e foi assim que passamos 
o nosso final de ano, longe do nosso pais, mas juntos como familia aproveitando 
cada minuto em que estivemos juntos por 2 semanas de ferias. 
 
Desde de dezembro temos passado por um dos mais rigorosos invernos, tivemos 
temperaturas de -8 graus e muita neve que dificultou muito as nossas atividades 
fora de casa, mas agora parece que o frio vai melhorar um pouco. 
 
Nós temos alguns desafios para este ano, e não temos duvidas de que teremos 
sucesso. Um dos desafios é a realização de cultos em português para a 
comunidade brasileira que vive aqui e não vão as igrejas. Acreditamos que em 
pouco tempo já estaremos realizando o nosso primeiro culto. 
 
Gostaríamos de compartilhar com você outros pedidos de oração: 
 

• Ore para que a proposta de pesquisa de mestrado da Marcy seja aceita pela 
Universidade de Edinburgh, assim como a bolsa de estudos. 

• Ore Pelos nossos filhos João Victor e Daniel, eles estão procurando por 
emprego mas não está nada fácil. 

• Ore pela Talita para que ela consiga se sair bem em mais um semestre na 
universidade. 

• Ore por uma oportunidade de trabalho na Igreja da Escócia, eles estão 
procurando por um diretor de missões para uma igreja em Glasgow, e 
temos uma boa chance de conseguir essa vaga. 

• Ore pelas nossas finanças, perdemos alguns benefícios do governo, que nos 
ajudavam muito nas despesas mensais e agora a nossa situação ficou bem 
difícil. 

 
Obrigado pelas suas orações e suporte em nosso favor. 
Em Cristo 
 

Familia VasvaryFamilia VasvaryFamilia VasvaryFamilia Vasvary    

Q 
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Apoio: 

 

xxxx Humor 


