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Contato 

““......aa  ffiimm  ddee  qquuee  ssee  cchhaammeemm  ccaarrvvaallhhooss  ddee  jjuussttiiççaa,,  
ppllaannttaaddooss  ppeelloo  SSeennhhoorr  ppaarraa  aa  ssuuaa  ggllóórriiaa””    
((IIss  6611..33--bb))  

OOllhhaarr  ppaarraa  bbaaiixxoo  oouu  oollhhaarr  cciimmaa 
PPgg  1100 

ACAMPAMENTO  
Veja as fotos 

dos grandes momentos 

TTeemmaa  ddoo  aannoo  

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

VVooccêê  ffooii  ccrriiaaddoo  
ppaarraa    
aaggrraaddaarr    
aa  DDeeuuss  



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; Informativo mensal: 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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Você foi criado para agradar a Deus  
: “...a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória” (Is 61.3-b) 

 

ocê pode pensar que este assunto é irrelevante, mas a compreensão dele 
pode orientar nossa caminhada ao longo da vida na terra. Afinal, a 
criação está centrada no homem ou está centrada em Deus? Deus existe 

para agradar o homem ou o homem existe para agradar a Deus? A resposta 
bíblica é que: “tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele” (Rm 11.36); 
fomos criados para agradá-lo. Todo o nosso prazer deve ter origem nele, pois, 
agradá-lo, passa a ser o nosso grande prazer. 
 
Então por que temos tanta dificuldade em agradá-lo? 
A questão é que o homem pecou e rebelou-se contra 
Deus. O pecado corrompeu e torceu a natureza 
humana alterando completamente a compreensão e a 
relação do homem com seu criador. 
 
“Calvino com base na escritura, afirmou que toda 
rebelião ou pecados que surgem da matéria, não se 
levantam da natureza humana, mas da corrupção dessa 
natureza”. Sendo assim, o que nos desvia do objetivo 
de agradar a Deus, não é a matéria, e sim o pecado. 
 
Portanto, é necessário considerarmos o objetivo da nossa criação e retomá-lo, 
pois só assim encontraremos sentido no trabalho, no lazer, no prazer e restrição, 
na vida, na morte, no riso e no temor. Do contrário corremos o risco de 
passarmos pela vida e não cumprirmos a nossa missão. 
 
Deus realmente preparou um lindo jardim para o homem e uma vida cheia de 
sentido, significado e alegria, para refletir o criador na administração de todas as 
coisas. No entanto somente sob íntimo e agradável relacionamento espiritual 
com Deus esse objetivo pode ser alcançado. Antes de tomar qualquer decisão ou 
ação em sua vida, convém perguntar: Isso agrada a Deus? 
 
Pois agradá-lo significa ser coerente com o objetivo para o qual você foi 
criado. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

V 

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

 
Objetivos: Desafiar os irmãos da CPV a: 

1- Investigar o que motivou Deus a criá-lo para viver neste mundo. 
2- Resgatar e vivenciar o objetivo para o qual foi criado.  
3- Reorganizar a sua agenda e prioridades de forma a agradar a Deus.  

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo 
     
07 Criado para agradar a Deus Ap 4.9-11 Helinho 04 
14 O que faz Deus sorrir? Nm 6.22-27 Helinho 05 
21 A essência da oração Rm 6.12-14 Helinho 06 
28 Tornando-se amigo de Deus Rm 5.6-11 Helinho 07 
     
 
Dia Recepção e gasofilácio (Diácono) Café (1x semestre) Cfe. Mural 
   
07 Gilmar e Sérgio Gláucia/Helinho 
14 Glauco e Cláudio Lígia/Jorge 
21 Gilmar e Sérgio Daison/Tia Maria 
28 Ricardo e Cláudio Yara Bernall 
   
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.  
   
Músicos, cantores, som e projeção 
Dia Teclados Baixo Violão/Guit Bater/Perc Vocal Som Projeção 
        
07 Gláucia Glauco Kléos Ricardo  Volunt Evaldo 
14 Gláucia Jamille Glauco Ricardo  Volunt  
21 Gláucia Glauco Kléos Ricardo  Volunt  
28 Gláucia Jamille Glauco Ricardo  Volunt  
        
Reunião dos núcleos 
Núcleo No.   Dia/horário Líderes/Auxiliares 
   
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   

MARÇO 
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    
       

 
 07    Café com líderes e facilitadores 
 21   Caminhada ecológica 
 26   Luar de oração – lua cheia 

 

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 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
BANCO DO BRASIL  
Favor anotar: Cc 45.808-2  Ag. 0428-6  
 
CAIXA - CEF 0584-3  
Cc 0614-0   
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS – III Acampps  
Participantes de forma integral:  57  
Preletores e convidados – integral: 8  
Parciais em alguns turnos:    33  
Visitantes em algumas palestras:  9  

TOTAL:            107  
 
DO CUSTEIO E DA RECEITA: 

1 Aluguel do Sítio Eva 3.500,00 

2 Locomoções e Transportes  1.400,00 

3 Serviços das cozinheiras  325,00 

4 Instrutores da Tirolesa  100,00 

5 Materiais diversos  610,00 

6 Alimentos e outros da Cozinha   2.877,00 

 TOTAL   8.812,00 

    

1 Taxas recebidas    4.419,00  

2 Taxas e outros créditos a receber   2.410,00  

3 Do Fundo de 2009 – II Acampps   1.300,00  

4 Ofertas recebidas (Nac e Internacionais)   750,00  

 TOTAL   8.879,00 

Tesoureira do Acampps: Beatriz C. Andrade 

xxxx Datas e números 
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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.  
 
AINDA TEM LAJE A PAGAR   
R$ 190,00 é o custo de cada m2 de LAJE.  
Ainda temos de pagar parte da laje, que já está pronta.  
 
POUPANDO PARA O CARNAVAL 2011  
Se você poupar R$ 10,00 por mês a partir de agora, você vai garantir sua vaga 
integral no próximo acampamento de carnaval da CPV, que vai custar R$ 
120,00 por pessoa.  

 
 MUDANÇA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS O 
JÚLIO E A FERNANDA agora moram em São José 
dos Campos-SP. Ele foi fazer o seu Doutorado. 
Esperamos que volte em breve e todo mês passe um 
domingo conosco.   
 

NOVO TESOUREIRO GERAL DA CPV     
Agora está com o Diácono Ricardo Batista.  
A Comissão de Exame de Contas permanecerá com:  
Dona Angélica, Ana Paula Fernandes e Fernanda Oliveira.  
 
1º DOMINGO – Missões   
Todos os domingos servem para louvar e adorar a Deus numa Comunidade 
de amor, às 18h15.  
Invista em Missões com R$ 5,00 por mês. Ajudamos no sustento de 2 famílias: 
Cácio e Elisângela, que estão trabalhando em S. Gabriel da Cachoeira – AM e 
do Emeric e Marcy, na Escócia.  
 
2º DOMINGO – Dízimos    
Tudo de acordo com o seu compromisso pessoal com Deus e da maturidade 
cristã. Em qualquer domingo você terá a alegria de consagrar e dedicar-se ao 
Senhor com o seu dízimo.   
 
3º DOMINGO – Assistencial   

xxxx Notícias gerais 
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É a oportunidade de trazer e doar alimentos formando uma cesta básica para 
uma família necessitada, sob os cuidados dos Diáconos. Auxilie com alegria e 
em adoração a Deus.   
 
NOVO DOUTOR – EVALDO  
Defendeu sua tese de doutorado no DEA dia 12 de fevereiro, num seminário 
público na presença dos seus pais.  
 
QUEM É MISSIONÁRIO?  
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 no outro, de também ser 
governado pelo mesmo Jesus. Quem é missionário aqui, também o é em 
qualquer parte do mundo.  
 
DEPOIMENTO DO PR. PAULO LEAL   
“O Boletim Contato 305 está uma delícia de se ler: profundo mas, ao mesmo 
tempo, leve. Fugindo do tradicional, com sabedoria, convida à reflexão, dá 
notícia, traz humor e exortação, tudo ao mesmo tempo. Foi gratificante e 
edificante lê-lo. Fiquei feliz ao ler notícias sobre o crescimento com maturidade 
da CPV. Deus continue abençoando. Obrigado pelo Boletim. Paz!” Paulo Leal.  
 
CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA DO CEM   
O Conselho Diretor do CEM convoca os membros efetivos para a Assembléia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de março de 2010, às 16h00, na Sala 
Ásia do Pavilhão de Aulas do CEM, para eleição de um novo Conselho Diretor 
para o biênio 2010-2012. Se você é membro efetivo do CEM, participe.  
  

  
A MAIS NOVA AVÓ DA CPV: MARLENE  
A Marlene acaba de ser avó e teve o privilégio de cuidar da sua 
filha em Belo Horizonte durante as férias. Parabéns Avó. 
 
CONVITE DE CASAMENTO PARA A CPV  

Recebemos o convite para o casamento da Luciana (CEM) e Paulo, para o dia 
13 de março em Sorocaba-SP.  
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NOVAS E ALEGRES GRÁVIDAS   

     
 Silvana            Débora Zuin            Danielle 
 
CAMINHADA  
Faz bem caminhar todo dia. Melhor ainda numa turma animada no domingo de 
manhã às 8h00 do dia 21, passeando, cantando, orando e apreciando a natureza 
caprichosa, sem boto cor de rosa e sem macaco de bumbum azul.  
 
ALMOÇO VERDE  
Para fechar a caminhada ecológica, uma deliciosa SALADA verde em junta 
panelas no salão ao ½ dia.   
 
JUNTA LANCHINHO COM FOGUEIRA  
Na lua cheia em mini vigília de oração na laje às 20h00 do dia 26, sexta-feira. 
Não perca esta oportunidade de cantar, dar glórias, honrar e encantar-se com 
Jesus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

xxxx Amar e orar uns pelos outros... 
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Pela interação das igrejas irmãs e da região (PZMN). 
 

Uma pessoa orgulhosa está sempre olhando os outros  
de cima para baixo.  

É claro que, enquanto você estiver olhando para baixo,  
não terá como enxergar o que se encontra acima de você.   

C. S. Lewis 
 

ma igreja em Núcleos como a CPV 
precisa deixar o passado no 
passado. Geralmente um novo 

começo, com total afastamento do passado 
de pecado, é o melhor caminho para 
enxergar acima e sentir Jesus.  
 
Ninguém tira um remendo de roupa nova e 
o costura em roupa velha; se o fizer, 
estragará a roupa nova, além do que o 
remendo da nova não se ajustará à velha (Lucas 5.36). 
 
Desejamos colocar Vinho novo em Odres novos e trabalhar onde Deus está 
trabalhando, com as pessoas que Ele escolheu.  
 
A sua decisão de servir em amor passa por um compromisso pessoal com Jesus 
e também com o irmão ou a igreja, Corpo de Cristo, através do Batismo, porque 
somos gregários e dependemos um do outro para auxílio mútuo nas soluções dos 

nossos próprios problemas.  
 

1. Se pudesse o que você gostaria de 
fazer de modo diferente ou refazer 
em sua vida?  

 
2. Apegar-se ao que ficou no passado 

tem impedido de avançar rumo ao 
futuro de maneira saudável e 
produtiva? 

 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

U 

xxxx Visão 
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xxxx Fotos do acampamento 
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Apoio: 

 


