
cciimmaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 308, Maio de 2010 

Informativo mensal da

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br 

Contato 

““DDeeuuss  jjáá  hhaavviiaa  rreessoollvviiddoo  qquuee  nnooss  ttoorrnnaarriiaa  sseeuuss  ffiillhhooss,,  ppoorr  mmeeiioo  ddee  JJeessuuss  CCrriissttoo,,  
ppooiiss  eessttee  eerraa  oo  sseeuu  pprraazzeerr  ee  aa  ssuuaa  vvoonnttaaddee””  ((EEff  11..55  NNTTLLHH))  

DDoouuttrriinnaa 
AA  IIggrreejjaa 

PPgg  1122 

TTeemmaa  ddoo  aannoo 

MMuullttiipplliiccaannddoo  aa 
ccoommuunniiddaaddee  ddoo  RReeiinnoo 

DDoo  mmoonnttee,, 
nnaa  VViioolleeiirraa,, 

ppaarraa  ooss  ccoonnffiinnss 
ddoo  mmuunnddoo.. 

VVooccêê 
FFooii  ccrriiaaddoo  ppaarraa    

aa  ffaammíílliiaa  ddee  

DDeeuuss  

NNoottíícciiaass  ddee  MMaannaauuss 
PPgg  1155 

CCeeggoonnhhaa  nnaa  ccaassaa  ddee  
KKaalleebbee  ee  DDaanniieellllee  
PPgg  1177  

FFeelliizz  ddiiaa  ddaass    
mmããeess!!  

PPoorrqquuêê  CCoommUUnniiddaaddee??  
PPgg  1100  

AAddvveerrssiiddaaddeess  ee  PPrriioorriiddaaddeess  
PPgg  1144  



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 Adria-
no, 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: Ricardo Batista; 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) - caciosil-
va@caciosilva.com.br; Emeric/Marcy Vasvary (Escócia) - emericvasvary@yahoo.com; Ha-
dassa Alves (São Paulo, SP) - hadassa_alves@yahoo.com.br; Hilário/Ana Paula Mantovani 
(EUA) - hcm6@ufv.br; José Henrique/Dilcimar (Brasília, DF) - josehenri-
que.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)- wmetanoi-
a@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 
CADA casa um igreja e CADA cristão um ministro 
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Você foi criado para a família de Deus 
 

“Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo,  
pois este era o seu prazer e a sua vontade” (Ef 1.5 NTLH) 

 
ocê foi planejado, criado e preparado para ser parte da família de Deus. 
Ele criou você com objetivos específicos, toda sua vida, antes que você 
nascesse. Você é parte de uma história eterna, Deus irá amá-lo, honrá-lo 
e você reinará com ele para sempre. Este é o seu destino. O apóstolo 

Paulo nos lembra que Deus é soberano sobre todos os aspectos da vida e Ele tem 
um plano especial para cada um de nós e esse plano imutável inclui nos adotar 
para sua família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe 
dá muito prazer (Ef 1.5). 
 
Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos. Sua própria es-
sência é relacional. Ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, filho e 
Espírito Santo. A trindade é um eterno relacionamento consigo mesmo. É o pa-
drão perfeito para uma relação harmoniosa, que devemos 
reproduzir como parte dessa família. 
 
Deus sempre existiu e não precisava de uma família, mas a 
desejou e elaborou um plano para nos criar e compartilhar 
conosco toda riqueza que possui: Princípios, valores e 
bens. Isso lhe dá muito prazer. Tiago diz: “Foi para Deus 
um dia feliz quando nos deu vida nova, através da verdade 
de sua palavra; e nos colocou em primeiro lugar entre to-
das as criaturas, de toda sua criação” (Tg 1.18). 
 
Ao colocarmos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso 
pai, nós nos tornamos seus filhos ( uma nova criatura ) e os 
outros cristãos se tornam nossos irmãos e irmãs; e como 
igreja nos tornamos família espiritual de Deus. Essa famí-
lia inclui todos os cristãos do passado, do presente e do 
futuro. 
 
Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas nem 
por isso todos são filhos de Deus (Jo 1.12). Há somente uma forma de entrar 
para a família de Deus: nascer novamente dentro dela. A ordem natural é essa: 
você se torna parte da família humana quando nasce a primeira vez, mas se torna 
membro da família de Deus quando nasce de novo, pela segunda vez (Jo 3.3)  
 
A voz de Deus tem ecoado por todo mundo chamando insistentemente a todos 
os homens para fazer parte dessa família espiritual e universal, mas só pela fé 
em Jesus isso é possível (1 Pe 1.3). Portanto não se faça surdo, receba e aceite o 
convite. Pois ser da família espiritual de Deus é ainda mais importante que fazer 
parte da família física, porque a família de Deus durará para sempre.  

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

V 

xxxx Palavra da liderança 
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Culto de celebração: Domingo 18h15  
Tema do mês: Você foi criado para a família de Deus 

 
Objetivos: Desafiar a igreja 

1. Ter atitudes que demonstrem vínculo familiar uns com os outros 
2. Ter iniciativas para construir relacionamentos duradouros e profundos com os irmãos. 
3. Fortalecer os traços de uma verdadeira comunidade em seu núcleo.  

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
02 Você é parte da família de Deus Hb 2.10-13 Helinho 03 
09 O que realmente importa 1Co 13.1-3 Rev. Elben 04 
16 Um lugar ao qual pertencer Ef 2.11-22 Helinho 05 
23 Tenho uma vida em comum Cl 3.12-17 Helinho 06 
30 Cultivando a comunidade At 2.42-47 Helinho 08 
 
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia Para a recepção e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
02 Gilmar e Sérgio Beatriz/Sérgio 
09 Glauco e Cláudio Marlene Souza 
16 Gilmar e Sérgio Deleíse e Júlia 
23 Ricardo e Cláudio Ana Paula/Luis 
30 Gilmar e Sérgio Silvana/Cláudio 
 
Ministério Infantil - Facilitadoras 
Dia Lição  0-2,     3-4   e   7-11 anos 
   
02 Nenhuma gota Cássia, Marília e Yara 
09 Que ousadia! Lúcia, TiEdna e Ana Paula 
16 A voz da disciplina Elaine, Marília e Sarah 
23 Buscar e agir depois Cássia, TiEdna e Yara 
30 Para onde foi? Lúcia, Marília e Ana Paula 
 
Músicos, Cantores, Som e Projeção 
Dia Músicos Ministração Som Projeção 
     
02 Gláucia, Glauco, Kléos, Eduardo Ana Paula Kalebe Gabriel/Eduardo 
09 Gláucia, Glauco, Kléos, Rick Eduardo Kalebe Gabriel/Ana 
16 Gláucia, Glauco, Kléos, Eduardo Ana Paula Kalebe Gabriel 
23 Kléos, Glauco, Jamille, Rick Gláucia Kalebe Eduardo/Gabriel 
30 Gláucia, Glauco, Kléos, Rick Eduardo Kalebe Gabriel/Ana 
 
Encontro dos Núcleos 
Dia da semana   Núcleo Líderes/Auxiliares 
   
Segunda 2 

6 
Edgard/Edna  
Lúcia Viana/Ana Paula e Helinho 

Terça 4  
5 
10 

Angélica e Osmar/Teresinha 
Marília/Sérgio 
Glauco, Júlia e Ézer 

Quarta 1 Helinho/Gláucia 
Quinta 3 Gilmar/Lidiane 
Sexta  Estudantes: Yara e outro no Parque do Ipê. 

(ambos em formação) 
Domingo Discipulado  

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 Edgard Alves 17 Maria Olzany 
07 Casamento Kézia/Beto 20 Paulo Afonso 
08 Helinho 20 Casamento Juvenal/Luíza 
10 Francisco Freitas 21 Luis Otávio Pacheco 
11 Vinícius Campos 21 Flávia Rilene 
13 Casamento Roberto/Fátima 22 Isméria Filgueiras 
13 Kézia A. Gomes 26 Ana Luíza 
14 Marlene Souza Campos 30 Elaine Pacheco 
14 Júlia Melquíades   
 

Cada casa uma igreja e cada cristão um ministro. 
 
MAIO: Mês das mães.  
Deus fez um lugar seguro para nascermos. Quer 
queira quer não, Mãe é especial em todos os sen-
tidos. Parabéns Mães.  
Separamos o segundo domingo para esta gratidão.  
 
ANOTAR:  
BANCO DO BRASIL 0428-6  
Cc 45.808-2   
CAIXA - CEF 0584-3  
Cc 0614-0   
 
ADOTE A SEGURANÇA  
Incentivamos que você deposite ou faça um DOC da sua contribuição, direta-
mente numa das contas bancárias da CPV. - CNPJ 07.248.334/0001-28. Colo-
que o recibo no gasofilácio.  
 
PRESTANDO CONTAS - BINGO  
Os adolescentes proporcionaram uma noite super “massa” e organizada e cultu-
ral, com a grande brincadeira do Bingo, dando muitos prêmios. Além de um di-
nheirinho para as seus gastos, resolveram comprar 0,5 m2 de laje com o resulta-
do do bingo.  
 
DATAS DO MÊS  
 

MAIO 
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            

02  Café com líderes e facilitadores 
  Mutirão Cidadania – CPV-Região 
28  Luar de oração 

xxxx Datas e números 
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DIA COMUNITÁRIO ESPECIAL NA CPV 
Mutirão Cidadania. Será um dia multi-disciplinar voltado para atender as ne-
cessidades da comunidade em geral. Interessados em ajudar falar com o Heli-
nho ou Gláucia.  
 
3 SEMINÁRIOS EM 2010. Inscreva-se:  

1. Tivemos em abril com o Psicólogo Wladimir o 
primeiro encontro sobre relacionamentos do ano.  

2. Ainda vamos fazer outro em Julho com o autor 
do livro: Como se livrar de um mal casamento. 
Catito, de Curitiba.  

3. Em novembro com o pastor Jasiel Botelho de 
SP.  

 
Em Junho – 10 anos da CPV  
Vamos completar no dia 18 de junho 10 anos da 
abertura festiva do salão de reuniões na Rua Je-
queri no ano de 2000.  
Funcionou como ponto de pregação da IPV du-
rante o ano de 2000.  
Como Congregação em 2001, sob o pastoreio do 
Cássio Silva até 2003 e em 2004 com o pastor 
Auke Ricardo até maio.  
Como igreja autônoma, organizada pelo Presbité-
rio em dezembro de 2004, com o pastor Paulo 
Leal até 2007.  

A partir de 2008 com o pastor Helinho. Vamos celebrar.  
 
DISCIPULADO = De si pro do lado.  
Ser e fazer discípulo é uma característica do cristão que de fato obedece a seu 
Mestre. Valorize esta prática na sua vida conforme Mt 28.18-30.  

Das 10 às 11h00 de Domingo.     
Bíblia em 13 semanas em cada volume, ”quase auto-ditada”.  
Volume 1 – Lições básicas preparando para o Batismo e ensinando o hábito 
de entrar no Quarto de Escuta todo dia.  
Volume 2 – 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.  

xxxx Notícias gerais 
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ACAMPPS DE 2011  
Faça uma poupança e guarde R$ 10,00 por mês a partir de agora, você vai ga-
rantir sua vaga integral no próximo acampamento em 4 dias de carnaval, que vai 
custar R$ 30,00 por dia ou R$ 120,00 por pessoa. Prepare desde agora.  

 
REBUSCA – Associação de Ação Social 
300 Crianças carentes atendidas o dia inteiro. Para 
manter o atendimento destas famílias você pode adotar 
ou apadrinhar uma criança por R$40,00 com débito em 
conta. Fale com a TiaEdna. Assembléia dos associados 
dia 8 de maio.  
 

AÇÃO AMBIENTAL e ESPIRITUALIDADE   
Disse Deus: Cuida do jardim pra Mim.  
Sérgio e Rolf coordenam esta área na CPV. Eles preci-
sam de ajuda para mutirões e outras necessidades.  
Cuidar do meio ambiente, não é uma questão de moda. É 
também espiritualidade. A natureza geme porque foi a-
tingida pela dependência do homem. Mas Deus quer re-
cuperar tudo e usa os seus filhos, seus discípulos e ser-
vos obedientes nesta tarefa. Por isso, na CPV, não usamos descartáveis.  

 
TIME DE FUTEBOL DA CPV: INTER DE ABRÃO 
Ézer, Roberto Gaucho, Yure, Bruno Melo, Davi Filguei-
ras, Felipe, Juvenal, Sérgio Adriano e Vinícius Melo. 
Estão ganhando tudo até agora no campeonato entre as 
igrejas da cidade. 
 
GESTÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS  
O Gilmar e a Cláudia estão organizando um seminário 

de treinamento em gestão de negócios, para ensinar noções básicas de controles, 
tesouraria, mordomia, desenvolvimento de 
pessoas e espiritualidade e empresa. Interes-
sados falar com o Gilmar.  
 
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.  
Devemos empréstimo equivalente a 252 m de 
laje.  
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PAIS: ENTENDENDO O TRABALHO COM CRIANÇAS ATÉ 11 ANOS  
1. Por faixas etárias às 18h15 domingo com as facili-

tadoras.  
2. Reforçando em casa pelos Pais, com o apoio dos  
3. Núcleos, sempre no mesmo assunto.   

 
QUAL O ASSUNTO DESTE 1º. SEMESTRE?  
As crianças estão estudando sobre VIGIAR E VENCER, 
baseado em Reis e Crônicas. Aproveite bem este inves-
timento feito pela CPV. Esta é a chance do seu filho cres-
cer e se preparar para a adolescência.  
 
BAZAR BENEFICENTE 
No próximo dia 29 de maio de 2010, os adolecrentes da CPV irá promover um 
Bazar Beneficente. Contamos com vocês para a realização de mais este evento. 
Estamos recolhendo roupas, sapatos, livros, acessórios, entre outros artigos usa-
dos e que possam ser usados por outras pessoas também. No próximo domingo 
haverá uma caixa na CPV onde você poderá deixar a sua doação. Estaremos hi-
gienizando as peças, assim elas ficarão como novas. Lembando que toda a renda 
arrecada será dividida para a Construção do Centro de Convivência e para o Mi-
nistérios dos Adolescentes. Participem. Sejam GENEROSOS!!! 
Realização: AdoleCRENTES CPV. 
 
PROJETO CALÇADA 
É um método aplicado individualmente  a crianças, adolescentes ou adultos,  
cujo objetivo é  restaurar seu sentimento   de importância  e valor diante de 
 Deus. Com isso sua auto estima se elevará e ela aprenderá aplicar as histórias 
que Jesus contou à circunstância que estiver vivendo. Aprenderá também que 
Jesus é seu melhor amigo e a ama muito e passa a pensar sobre sua própria situ-
ação de maneira positiva. 
Os encontros serão sempre aos domingos às 17 na CPV.  
Interessados falar com Lúcia do Chiquinho. 
 
 
 

AOS QUE NOS VISITAM 
Sintam-se em casa e abraçados. 

As portas estão abertas para você. 



9 

Contato, Maio de 2010 

   
1. Grupo de Intercessão: Terça-Feira 18h30 no CC.  
2. Mini-Vigília em luar bimestral.(Lua cheia no CC) . 
   

• Estocando para o dia mal. Orar por confissão pú-
blica conforme Tg 5.16 e pleno funcionamento do 
quarto de escuta individual. Para que tenhamos quali-
dade na devoção pessoal e priorização absoluta de Je-
sus na vida, como ComUnidade;  

 

• Pelo Centro de Convivência, Para não haver desvio 
de rota ou super valorização do templo ou da constru-
ção e não parar a obra e nem faltar recursos;   

• ORAR por novos líderes que servem amando: O 
Senhor capacita os sacerdotes reais pelo Seu Espírito;  

• Pelo envolvimento dos núcleos com as Cestas dia-
conais, adotando famílias com necessidades na nossa região e pelos projetos 
de desenvolvimento comunitário – Pintura e outros;   

• Por um ambiente terapêutico e de curas, sob o comprometimento de servir 
amando na ComUnidade;   

• Pela saúde da Dona Lydia, Sr. Algemiro, Deleise e Tia Maria;   
• Por geração de emprego e renda: Cursos de pinturas ou artesanatos que 
poderá surgir cooperativa de renda. Van Escolar do Chiquinho; Salões: Gil-
mar e Lúcia Freitas; Lojas (Flávia e Angela); Consultórios: Lígia (fonoaudio-
logia), Sheyla e Geane (Odontologia); Supermercado Viçosense (Ricardo e 
Tatiana); Rede de vendas (Osmar Ribeiro e Isméria); Cerimonial (Tatiana); 
Contabilidade (Ronaldo-Cláudia);  MC Planejados (Márcia); Madeireira Sta 
Rita (Serginho); Expert-BuyNet (Juvenal/Luiza); Esteticista (Eni); Arquitetu-
ra (Daniele);  Vidros Colpany-Ubá e Microlins P.Nova (Kalebe).   

• Pelos apoiados fora de Viçosa: 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 Cyn-
thia (Profissionais Tailândia-PA); 8.Wagner e Cláudia (Profissionais Chapa-
dão 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 Amar e orar uns pelos outros... 
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Pela interação das igrejas irmãs e da região (PZMN). 
 

Porquê ComUnidade?  
Qual a diferença? Mudança de mentalidade II  

odemos dizer: Eu sou a casa de Deus, o templo de Deus, a habitação de 
Deus, a morada do Espírito, a Igreja de Jesus. Não existe nenhuma parte 
do Corpo de Jesus, que possa relacionar sem confissão de pecados e sem 

compromisso uns com os outros. É esta casa, templo ou coração que Jesus quer 
governar, dominar, controlar como Cabeça que é da Igreja. A Igreja que Jesus 
quer governar é o nosso próprio coração e não a organização ou instituição. 
Como diz a música que cantamos: “A Casa do Pai é o nosso próprio coração”. 
 
Eu pertenço a boa organização da igreja presbiteriana, católica ou batista, mas 
isto não interessa a Jesus. A organização serve sim, a nós pecadores para nos 
ajudar na confissão, no relacionamento e no quarto de escuta.  
A Igreja que Jesus governa é puro rela-
cionamento vertical (quarto de escuta), 
que aparece demonstrado no relacio-
namento horizontal de amor e serviço 
às pessoas.  
 
Para Deus ninguém é mais capacitado 
que o sacerdote real para liderar um 
núcleo e exercer o seu ministério em 
todos os momentos e em qualquer pro-
fissão. O sacerdócio real de todos os 
crentes é essencialmente experiêncial, 
apenas para servir o outro em amor 
proclamando as virtudes e o governo de 
Jesus. 
 
Existem muitos métodos bons para e-
vangelizar, mas ser e fazer discípulos 
depende pouco da organização e méto-
do, mas depende muito do envolvimen-
to relacional, do amor e do exemplo. Foi para nos ajudar a cooperar com a Mis-
são Integral de Deus é que construímos o centro de convivência, porque preza-
mos a unidade na ComUnidade e na diversidade das pessoas.  
 
É necessário que os pastores, missionários, líderes e potenciais servos que amam 
servindo, sejam antes de tudo sacerdotes reais de propriedade exclusiva de Jesus 
exercendo seu ministério na família, núcleo, trabalho, estudo, viagem, no outro 
lado da rua e em tudo que fizer ou sonhar fazer.  
 
Viver a vida cristã em ComUnidade é o nosso grande desafio. Existem muitas 
formas boas, mas a melhor delas é o amor.  
 
EdgardEdgardEdgardEdgard    

P 

xxxx Visão 
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Falando de amizade... 
Amizade é comer tapioca juntos 
É aprender comer cuscuz 
É assistir filme Ami-
zade é almoçar juntos 
todo domingo  
É orar juntos  
É ensinar lavar pano 
de prato encardido  
É conhecer a família 
do outro 
É ajudar na tese 
É participar juntos da 
defesa mesmo que 
ela demore 5 horas a 
fio ouvindo falar de 
algo que você não 
entende 
É ser chefe da filha  
É estar na igreja jun-
tos  
É fazer o diploma do 
curso de pintura  
É lavar roupa juntos 
É compartilhar dos 
momentos tristes  
É dar carona quando 
está com o carro em-
prestado  
Amizade é comer 
juntos o mexido da 
noite  
Amizade é passar juntos a virada do 
ano  
É torcer para estar grávida 
É vestir a roupa do outro  
É fazer festa usando a goma do outro 
pra fazer tapioca 
Amizade é emprestar  
o PC recém comprado 

É pegar o único trocado  
para lanchar juntos 

É fazer pirulito juntos 
É fazer um almoço 

e bombom e  
o casal amigo não 
chegar pra almoçar 

e você não ficar 
brava 

Amizade é rir de-
mais até engasgar 
É sentir muita sau-

dade e chorar 
É fazer participar 
juntos da ABU 

É caminhar juntos 
com a CPV 

Amizade é viajar 
juntos  

com sogro sogra e 
as plantas 

É assistir casamen-
to do irmão do a-

migo  
Amizade é ensinar 
os filhos do amigo 

a caminhar  
É enfrentar junto o 
barro da estrada da 
ultimato para traba-

lhar  
Amizade é comprar 

juntos a galocha para enfrentar a lama  
Se eu fosse continuar não daria para 

terminar... 
Amizade é amor é doação. 

Lenira e Evaldo obrigada por tornar 
nossos amigos 

Louvado seja o Senhor por isso. 

 
Homenagem de  

Isméria FilgueIsméria FilgueIsméria FilgueIsméria Filgueiiiirasrasrasras 
à Evaldo e Lenria por ocasião da despedida do casal, em mudança para Campo Grande/MS 

xxxx Despedida 
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A Igreja 
Ef 2.19 

 
 Igreja existe em Cristo e através de Cristo e, por isso, ela é uma reali-
dade distintiva do Novo Testamento. Ao mesmo tempo, a Igreja é uma 
continuidade de Israel, a semente de Abraão e o povo da aliança de 

Deus. A nova aliança sob a qual a Igreja vive (1 Co 11.25; Hb 8.7-13) é uma 
nova forma do relacionamento em que Deus diz à sua comunidade escolhida: 
"Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo· (Jr 7.23; 31.33; cf. Êx 6.7).  
 
Sob a nova aliança. os sacerdotes, sacrifícios e santuário do Antigo Testamento 
foram substituídos pela mediação de Jesus (Hb 1-10). Os crentes em Cristo são a 
semente de Abraão e o povo de Deus (GI3.29; 1 Pe 2.4-10). Em segundo lugar, 
a limitação da antiga aliança a uma só nação (Dt 7.6; SI 147.19-20) é substituída 
pela inclusão, em Cristo, em igualdade de condições, de crentes de todas as na-
ções (Ef 2-3; Ap 5.9-10). Em terceiro lugar, o Espírito é derramado sobre a Igre-
ja, a fim de que a comunhão com Cristo (1Jo 1.3), o ministério da parte de Cris-
to (Jo 14.18; Ef 2.17) e o antegozo 
dos céus (2Co 1.22; Ef 1.14) se 
tornassem realidades na experiên-
cia da Igreja.  
 
A descrença da maioria dos judeus 
(Rm 9-11) e o fato de a maioria na 
Igreja ser de gentios é retratada por 
Paulo como a poda feita por Deus 
dos ramos naturais de sua oliveira 
(a comunidade histórica da aliança) 
e a substituição deles por rebentos 
novos da oliveira brava (Rm 11.17-
24). A nova aliança não exclui os 
judeus, e Paulo ensina que a rejei-
ção geral da nova aliança por parte 
deles um dia será revertida (Rm 
11.15,23-31).  
 
O Novo Testamento ensina que a Igreja é o cumprimento das esperanças e dis-
posições do Antigo Testamento, realizado por Jesus Cristo. A Igreja é a família 
e o rebanho de Deus (Jo 10.16; Ef 2.18; 3.14.6; 1 Pe 5.2-4), é o seu Israel 

A 

xxxx Doutrina 
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(GI6.16), o corpo e a noiva de Cristo (Ef 1.22-23; 5.23-32; Ap 19.7; 21.2,9-27) 
e o santuário do Espírito Santo (1Co 3.16; d. Ef2.19-22).  
A Igreja é uma única comunidade que presta culto a Deus, permanentemente 
reunida no verdadeiro santuário, a Jerusalém celestial (GI4.26; Hb 12.22-24) e o 
lugar da presença de Deus. A Igreja é uma só, ainda que a comunidade que pres-
ta culto seja constituída da Igreja militante - as pessoas que ainda estão na terra - 
e da Igreja triunfante, constituída daquelas que já morreram e estão na glória. 
Sobre a terra, a Igreja aparece em suas congregações locais, cada uma sendo um 
microcosmo da Igreja como um todo. Segundo Paulo, a única Igreja universal é 
o Corpo de Cristo (1 Co 12.12-26; Ef 1 .22-23; 3.6; 4.4), mas também o é cada 
congregação local (1 Co 12.27; “A Igreja Local" em Ap 2.1).  
 
A Igreja que está na terra é uma em Cristo, apesar do grande número de deno-
minações e congregações locais (Ef 4.3-6). A Igreja é santa, porque é consagra-
da a Deus comunitariamente, como o é cada cristão individualmente (Ef 2.21 ). 
Ela é católica (o que significa universal), porque existe no mundo inteiro. Fi-
nalmente, ela é apostólica, porque está fundada no ensino apostólico (Ef 2.20). 
Todas essas quatro qualidades podem ser vistas em Ef 2.19-22.  
 
Há uma distinção que deve ser observada entre a Igreja conforme as pessoas a 
vêem e a Igreja conforme só Deus a vê.  
 

ssa diferença é a distinção histórica entre a "Igreja visível" e a "Igreja 
invisível". "Invisível" não significa que nenhuma parte dela possa ser 
vista, porém significa que seu exato limite não é conhecido por nós. So-

mente Deus sabe (2Tm 2.19) quais os membros das congregações terrenas são, 
de fato, renascidos e, por isso, pertencem à Igreja como uma comunhão espiritu-
al e eterna. Jesus ensinou que, na Igreja organizada, sempre haveria pessoas apa-
rentemente cristãs - não excluindo líderes - que, não obstante, não são renasci-
das em seu coração e serão desmascaradas e rejeitadas no Juízo Final (Mt 7.15-
23; 13.24-30,36-43,47 -50; 25.1-46). Não há duas Igrejas, uma visível e outra 
escondida nos céus,  porém uma só Igreja, conhecida perfeitamente por Deus e 
conhecida imperfeitamente na terra.  
 
O Novo Testamento toma por certo que todos os cristãos participarão da vida de 
uma congregação local,  prestando culto no corpo, aceitando seu alimento e dis-
ciplina (Mt 18.15-20; G16.11 e participando do seu ministério e testemunho. Os 
cristãos que se recusam a unir-se com outros crentes desobedecem a Deus e se 
empobrecem espiritualmente (Hb 10.25). 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

E 
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Adversidades e Prioridades 
 

pós um sono de quase duzentos anos, o vulcão Eyjafjallajokull (literal-
mente um palavrão), localizado na Islândia, entrou novamente em ativi-
dade lançando uma nuvem de cinzas sobre o continente Europeu. As cin-

zas vulcânicas, que atingiram altitudes de até 11.000 metros,  afetaram drasti-
camente o tráfego aéreo no norte Europeu e em outras partes do continente, cau-
sando o cancelamento de voos e o fechamento de diversos aeroportos. O vulcão 
Katla, vizinho ao Eyjafjallajokull agora chama a atenção devido aos efeitos ain-
da mais catastróficos que pode causar no caso de uma eventual erupção. Mais 
uma vez, a natureza revela a sua intensidade e a fragilidade do ser humano, co-
mo já havia feito anteriormente nos terremotos do Haiti, Chile e China e nas 
enchentes ocorridas no Brasil. Todas as pessoas afligidas nesses acontecimentos 
conheceram de perto a impotência e incerteza de mudanças súbitas, fora do con-
trole humano. 
 
Em escala mais branda, todo ser humano é frequentemente confrontado com 
situações imprevistas ou inesperadas, onde tem a oportunidade de exercitar do-
mínio próprio (ou falta de controle), fé (ou sua ausência) e perseverança (ou a-
comodação). Nas tragédias recentes, muitas pessoas foram forçadas a reavaliar 
suas prioridades pessoais ou profissionais diante de um futuro incerto. De modo 
similar, os cristãos precisam ser constante-
mente relembrados de suas prioridades espi-
rituais (almejando um futuro eterno) para que 
tal conhecimento se traduza em obras e tes-
temunho fiel, conforme justifica Jesus: “É na 
vossa perseverança que ganhareis a vossa 
alma.” (Lc 21.19).  
 
Mudar prioridades nem sempre é coisa fácil. 
Principalmente quando trata-se de assunto 
espiritual ou sobrenatural. Deixar a zona de 
conforto e experimentar mudanças na forma 
de pensar e agir exigem disciplina, hunildade 
e espaço para a ação do Espírito Santo. A 
recompensa traduz-se na felicidade de reco-
nhecer que DEUS É BOM apesar de todas as adversidades, na manifestação dos 
frutos do Espírito e na esperança de uma existência eterna junto ao Pai. Deus é 
sempre o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Passado, presente e futuro estão sob o 
seu domínio. Assim, disse Jesus: “buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e 
a sua justiça” (Mt 6.33). Reconhecendo a autoridade do autor da instrução e com 
o espírito preparado para vencer os obstáculos, seus seguidores concordam: Que 
assim seja! 
 
Hilário MantovaniHilário MantovaniHilário MantovaniHilário Mantovani* 
*Correspondente internacional de Contato 

A 

xxxx Opinião 
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Oi Pessoal, 
 
Resolvi dar notícias sobre minha estada em Manaus. 
 
Ainda estou morando no alojamento do quartel. As coisas não estão tão fáceis, 
mas Deus tem nos ajudado muito. 
 

liana, eu e nossos pais passamos e vencemos juntos um problema terrível 
e isso fortaleceu nosso relacionamento com o Senhor. Agora Deus tem 
nos ajudado mais ainda e se mostrado presente nas nossas vidas. Eliana 

que viria apenas em julho virá em Abril, pois conseguiu um emprego muito bom 
aqui em Manaus. Mas para ela vir precisávamos resolver alguns probleminhas aí 
em Viçosa e Deus providenciou estes meios para que conseguíssemos. 
 
Deus também providenciou um lugar para morarmos, é no mesmo lugar que 
moramos da outra vez, é simples, mas de acordo com as nossas possibilidades. 
A família que nos recebeu da outra vez nunca mais alugou pra ninguém apenas 
para nós, e agora resolveram nos receber de novo. e saibam que não foi fácil, 
pois aqui em Manaus tudo é muito caro. 
 
Quando cheguei comecei a pro-
curar uma igreja perto do quartel 
onde estou morando e fui em al-
gumas igrejas, mas não estava 
muito satisfeito. Então descobri a 
quinta igreja presbiteriana, é per-
to de onde vamos morar, é uma 
igreja pequena mas muito gosto-
sa. è bem tradicional, mas muito 
aconchegante. Fui muito bem recebido. no segundo domingo que fui à igreja 
após a pregação orei e pedi a Deus que alguém me recebesse naquela igreja pois 
eu havia gostado de lá. Quando abri os olhos tinha uma pessoa esperando para 
me cumprimentar, era um presbítero jovem e muito bacana. Neste feriado estarei 
com eles no acampamento de famílias. 
 
No campo dos pequenos grupos: aqui no quartel em que sirvo existe um peque-
no grupo de evangélicos ( e alguns católicos) que se reúne no horário do almo-
ço. Os trabalhos começaram devagar, mas foi ficando muito gostoso e de todas 
as quartas mudamos para todas as terças e quintas. 
 
Hoje me pediram para levar a palavra ao grupo e eu não tive dificuldade em fa-
zê-lo, preparei na hora um texto, mas resolvi fazer aos moldes dos nossos nú-
cleos um quebra gelo antes, e nesse tempo senti muita vontade de falar sobre 
outro texto diferente, e foi uma bênção. Sentimos a presença do Espírito ali. 
 
Abraços  
 

Osmar Junior (Junin)Osmar Junior (Junin)Osmar Junior (Junin)Osmar Junior (Junin)    

E 

xxxx Notícias do campo 
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CONSTRUÇÃO 
 

oje nós somos convocados para construir uma grande obra. Não um 
templo de pedras e madeira como o templo que Salomão construiu, 
que apesar de tão lindo já não existe mais. Somos chamados para 
trabalhar numa obra mais especial que vai durar para sempre. E não 

importa se você é pequeno demais ou novo demais. Deus chama todos para tra-
balhar para Ele com alegria! O versículo dois de Salmos 100 é um convite para 
servirmos ao Senhor com alegria. Como você pode servir ao Senhor? Servindo 
as pessoas! A maior obra prima de 
Deus  são as pessoas e nós podemos 
nos juntar a Ele nessa grande obra de 
amar as pessoas com atitudes de ser-
viço." 
 
Como diria o Heliel: "amar servindo 
e servir amando". 
 
Transcrito da Lição 3 da Revista Células "Vi-
giar e Vencer" que as nossas crianças estão 
estudando. 
 
Testemunho 
 
O assunto OBEDIÊNCIA, será muito 
marcante para as crianças da faixa 
etária que  facilito, pois acho que agora  elas estarão realmente entendendo o que 
é  obediência à Deus. Tiro isso como exemplo, por causa da Ana Luíza, minha 
filha. Sempre fazemos as nossas lições, oramos, lemos a Bíblia, mas ela não via 
isso como uma forma de obediência. Enquanto fazemos a lição, acho o momen-
to mais gostoso do mundo, porque ela fita em mim e fica com  os olhinhos bri-
lhando prestando atenção no que estou dizendo. Depois que acabei a explicação, 
ela falou que achava que se lia a Bíblia e orasse, era porque tinha que fazer e 
não por obediência. Que agora ela ia fazer mais ainda, pra poder ser segundo o 
coração de Deus, como foi Davi. Achei lindo ela falar isso! Mas eu também tirei 
como lição que para ela ser como Davi, além da obediência a Deus, ela precisa 
de um exemplo diário e esse exemplo SOU EU. 
 
Espero aprender muito com esse conteúdo. 
 

Ana PaulaAna PaulaAna PaulaAna Paula Fernandes Fernandes Fernandes Fernandes    
mãe da Ana Luiza e facilitadora do Ministério Infantil 

"H 
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Gabriela 
Enviada de Deus (em hebraico) 
 
Danielle, mãe de Isabella, deu à luz 
Gabriela, que é  filha de Kalebe, que é 
filho de Edgard, que é filho de Edson, 
que é filho de Oscar.... 
 
Dia 12 de abril, 3,956 Kg, 53 cm  
 
Vovô Edgard e vovó Edna ficaram muito felizes com o presente de Bodas de 
Pérola.     
 

 

xxxx Conheça seu irmão 
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Do arrependimento... 

 
Se deixarmos passar o tempo para nos arrependermos, 

 ficaremos arrependidos para sempre  
de termos deixado passar o tempo. 

(Thomas Adams) 
 

O segredo é não correr atrás das borboletas...  
É cuidar do jardim para que elas venham até você. 

(Mário Quintana) 
 

Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais.  
(Voltaire) 

 
Há tanta grandeza no arrependimento,  

que poucos sabem apreciá-la no seu justo valor 
(Filipe Fabre) 

 
É muito mais fácil arrependermo-nos dos pecados que comete-

mos  
do que daqueles que pretendemos cometer.  

(Josh Billings) 
 

O arrependimento constitui metade do caminho e a oração constitui o resto. 
(Talmude) 

 
O remorso é uma impotência, ele voltará a cometer o mesmo pecado.  

Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. 
(Honoré de Balzac) 

 
O arrependimento prolonga a vida do homem. 

(Textos Judaicos) 
 

Uma mente nobre tem vergonha de não se arrepender. 
(Alexander Pope) 

 
Haverá mais alegria no céu por um único pecador que se arrependa  

do que por noventa e nove justos que não mudem. 
(Jesus Cristo) 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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