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TTeemmaa  ddoo  aannoo 

MMuullttiipplliiccaannddoo  aa 

ccoommuunniiddaaddee  ddoo  RReeiinnoo 
DDoo  mmoonnttee,, 

nnaa  VViioolleeiirraa,, 
ppaarraa  ooss  ccoonnffiinnss 

ddoo  mmuunnddoo.. 

AAuummeennttee  aa  ssuuaa  bbaarrrraaccaa,,  ttoorrnnee  aaiinnddaa  mmaaiioorr      

                  oo  lluuggaarr  oonnddee  vvooccêê  mmoorraa      

                                ee  nnããoo  ffaaççaa  eeccoonnoommiiaa  nniissssoo..    

                                        EEnnccoommpprriiddee  aass  ccoorrddaass  ddaa    

                                                bbaarrrraaccaa  ee  pprreegguuee    

                                                      bbeemm  aass  eessttaaccaass..    

                                                            ((IIss  5544..22))  

CPV 

10 anos de história 



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.   
 

 

 
 
 
 
     

 
COMUNIDADE PRESBITERIANA DE VIÇOSA-CPV 

Rua Quinquim Fontes, 450  
Bairro João Braz – Viçosa  MG 

(31) 3885.2139                              www.cpv.org.br 
Em núcleos de desenvolvimento espiritual  

Celebração – Domingo às 18h15 
CADA casa um igreja e CADA membro um ministro 
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Culto de celebração: Domingo 18h15  

Tema do mês: Um núcleo com Uma missão 
 
Objetivos:  

- Promover oportunidades aos amigos e familiares para ouvir o evangelho da paz 
- Aproveitar encontros festivos e outros para ampliar o círculo de amigos 
- Apresentar os amigos a Deus em oração, antes de apresentar Deus a eles.  

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
06 Os pacificadores 2Co 5.18-21 Helinho 10 
13 O removedor de manchas Is 1.16-20 Helinho 01 
20 Aproveite o expediente Jo 9.1-12 Pr. Renato 02 
27 Concentre-se no alvo 2Tm 2.1-7 Helinho 03 
     
 
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia Para a recepção e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
06 Gilmar e Cláudio Eni Lírio 
13 Sérgio e Glauco Isméria/William 
20 Gilmar e Cláudio Ângela/Arlindo 
27 Sérgio e Glauco Yara Bernall 
   
 
Ministério Infantil - Facilitadoras 
Dia Lição  0-2,     3-4   e   7-11 anos 
   
06 Vai tudo bem? Elaine, Edna e Sarah 
13 O grande general! Cássia, Marília e Yara 
20 Abra os olhos! Lúcia, Edna e Ana Paula 
27 Quem está no controle? Elaine, Marília e Sarah 
   
 
Músicos, Cantores, Som e Projeção 
Dia Músicos Ministração Som Projeção 
     
06 Gláucia, Glauco, Jamille, Eduardo Gláucia Kalebe Gabriel/Eduardo 
13 Gláucia, Glauco, Kléos, Rick Eduardo Kalebe Gabriel/Ana 
20 Gláucia, Glauco, Jamille, Eduardo Ana Paula Kalebe Gabriel 
27 Gláucia, Glauco, Kléos, Rick Gláucia Kalebe Eduardo/Gabriel 
     
 
Encontro dos Núcleos 
Dia da semana   Núcleo Líderes/Auxiliares 
   
Segunda 2 

6 
Edgard/Edna (3891.8557) 
Lúcia Viana (3885.1797)/Ana Paula, Helinho 

Terça 4  
5 
10 

Angélica e Osmar/Teresinha (3891.2311) 
Marília/Sérgio (3892.2893) 
Glauco, Júlia e Ézer (3892.4539) 

Quarta 1 Helinho/Gláucia (3885.1955) 
Quinta 3 Gilmar/Lidiane (3892.4398) 
Sexta 8 Priscila e Tatiana (3892.9608) 
Domingo Discipulado  

xxxx Calendário 
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Um núcleo com Uma missão 
Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. 

Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas. 
(Is 54.2) 

 
m núcleo com uma missão submete-se à missão de Deus, e pode ser for-
mado de muitas maneiras... “Por amigos de qualquer faixa etária, paren-
tes, homens, mulheres, crianças..etc...” O que caracteriza o nascimento de 

um núcleo missionário é o desejo incontido de promover o amor de Deus junto 
aos que estão ao seu redor, aos que pertencem ao nosso circulo vivencia do dia a 
dia; através de relacionamentos, da amizade, do ensino das escrituras, do serviço 
despretensioso prestado ao outro... etc... A bíblia apresenta o exemplo de um 
núcleo formado por um casal, marido e esposa; referindo-se a Áquila e Priscila; 
estivessem onde estivessem a casa deles tornava-se uma igreja e eles tornavam-
se ministros de Cristo. Eles foram expulsos de Roma por Cláudio, o governador 

e seguiram para a cidade de Corinto, onde 
conheceram Paulo, (apóstolo de Jesus) fizeram 

amizade e trabalharam 
juntos por 
um ano e 

meio. De 
Corinto 

foram morar 
em Éfeso e ali ficaram. Em 

pouco tempo aproximaram e 
fizeram amizade com Apolo, um 
erudito e poderoso orador, o convi-
dou para ir a casa deles e lhe 
explicaram tudo sobre Jesus e sua 
missão no mundo, entre os homens.  
 
Este desprendimento em busca de 
amizade com Paulo rendeu-lhes a-

prendizado e experiência para ensinar e 
fazer de Apolo uma pessoa melhor, 
marido melhor, um profissional me-
lhor, um cidadão melhor, um 
pregador melhor e mais completo.  

 
O amor compartilhado e a fé em Deus deste casal sedento 

U 

xxxx Palavra da liderança 
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por amizade, revelam-se no fato de que, tanto em Corinto quanto em Éfeso abri-
ram as portas de sua casa para acolher, fortalecer e reunir em núcleo de orienta-
ção espiritual, aqueles que estavam em crise, desorientados ou mesmo ignoran-
tes à vida com Deus.  
 
O núcleo é como um jet-ski leve e ágil, (reuni-se, locomove-se e articula-se com 
extrema facilidade); O núcleo pode ser um estilo de vida muito apropriado para 
fazer frente ao ambiente de isolamento e solidão 
que a vida urbana impõe às pessoas dos nossos dias. 
A forma de fazer missão de Áquila e Priscila im-
pressionou de tal forma o apóstolo Paulo que ele fez 
menção deles em sua carta aos Romanos (16.3,4), 
agradecendo a Deus pelas suas vidas e compromis-
so com Deus. O núcleo é uma estratégia missioná-
ria, que graças a Deus está sendo resgatado e já te-
mos desfrutado dos seus resultados, através de fa-
mílias e pessoas que decidiram abençoar a vizi-
nhança, o bairro e a cidade onde moram. A CPV 
teve seu inicio na casa do Edgard e Edna com um 
núcleo e uma missão, e vários casais da CPV hoje 
abrem suas casas para serem igrejas e transformam-se em verdadeiros ministros 
de Cristo. O Vladimir, Valério e Maria do Carmo fazem o mesmo em Ervália e 
assim vamos consolidando o resgate dos núcleos com a missão de mostrar: 
 
Que Jesus veio para participar da vida do ser humano e dar sentido aos seus pro-
jetos.  
 
Que Jesus morreu para deixar claro que a vida deve ser compartilhada e o amor 
pelo outro deve ser levado até as últimas conseqüências. 
 
Que Jesus ressuscitou para nos mostrar que a vida não termina no túmulo, por 
isso temos que alimentar bem a nossa alma, pois ela é eterna. 
 

 profeta Isaías nos adverte dizendo: Caros cepevences, “Aumente a sua 
barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia 
nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas”. Meus 

irmãos, devemos realizar a missão de Deus confiando no que Ele pode fazer por 
meio de nós, sob a força do Espírito Santo. Um núcleo com uma missão deve 
ser o desafio da nossa vida.  

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

O 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
03 Geanne 16 Jorge Luis 
05 Wiliam Alves 16 Vitor Siqueira 
06 Paulo Henrique (Paulinho) 18 CPV 
07 Yara Rodrigues 21 Maria Célia Ferreira 
08 Sônia (N1) 21 Tatiana Batista 
11 Raphael Mantovani 21 Glauco 
11 Jamile Filgueiras 22 Lígia Dergan 
11 Oziel Moraes 29 Caio 
12 Jussara Alves e Débora 30 Lydia Lima 
  
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.  
 
FAVOR ANOTAR:  
BANCO DO BRASIL 0428-6  
Cc 45.808-2   
CAIXA - CEF 0584-3  
Cc 0614-0   
 
ADOLECRENTES PRÓ-LAJE  
Atividade do Núcleo de Desenvolvimento Espiritual – (NDE) dos adolescentes 
levanta recursos para o NDE e para a Laje que ainda devemos pagar até dezem-
bro.  
BINGO, BAZAR, ACAMPADENTRO, PASSEIOS, JOGOS.  
Parabéns ao NDE-ADO.  
 
 
DATAS DO MÊS  
 

JUNHO 
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    
             

06  Café com líderes e facilitadores 
12  Jantar dos namorados 
18  10º aniversário da CPV 
26  Encontro pais 
27  Caminhada ecológica 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 



7 

Contato, Junho de 2010 

 
 
PÓS-DOCTOR NOS EUA  
A UFV aprovou nos dois Conselhos por unanimidade 
a saída do Álvaro com bolsa para trabalhos de pós-
doutoramento na área de Física, por ser um projeto 
educacional importante para o Brasil e UFV. A famí-
lia ficará um ano fora a partir de julho.  
 
ENCONTRO DE PAIS NOS 10 ANOS DA CPV   
Pai e Mãe: esperamos você para debater sobre educa-
ção de filhos e adolescentes. Será numa tarde de sába-
do do dia 19 junho. Na programação vai ter um momento meditacional, inter-
cessório pelos filhos. “Educar custa caro, mas não educar custa mais caro ain-
da”.  
 
+ 2 SEMINÁRIOS p/ CASAIS. Inscreva-se:  

• No final de Julho, dias 30 a 1º Agosto, teremos o seminário para casais 
com o autor do livro: Como se livrar de um mal casamento. Catito, de 
Curitiba. Inscreva-se com a TiEdna ou Edgard.   

• Em novembro com o pastor Jasiel Botelho de SP.  
 

BILL (WILLIAM OLZANY)  
Discreto e atuando nos bastidores, de Porto Alegre-
RS, onde estuda, mantém sua preocupação positiva 
com a CPV enviando CDs e Filmes. O último foi bom 
“demais da conta”. Valeu Bill.    
 
DISCIPULADO = De si pro do lado.  
Cada membro um ministro, pastoreando e discipulan-
do em obediência ao mandamento de Jesus, conforme 
Mt 28.18-30.  
Volume 1 – Lições básicas ensinando o hábito de en-
trar no Quarto de Escuta todo 
dia.  

Volume 2 – lições que ensinam sobre Gestão ou Mor-
domia e administração do tempo.  
Volume 3 – Lições para vivenciar intimidade com Je-
sus.  
Volume 4 – Lições para a maturidade e para o serviço.  
 
ESPIRITUALIDADE E MEIO AMBIENTE.  
Disse Deus: Cuida do jardim pra Mim. Vamos fazer 
dos 11.000 m2 da nossa área comum do Centro de 
Convivência um modelo de jardim?  
Cuidar do meio ambiente, não é apenas uma questão de 
moda. É essencialmente Espiritualidade. Fale com o Sérgio ou Rolf.  

xxxx Notícias gerais 
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III ACAMPPS DE 2011 – Você já quitou 2010?   
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 
Os associados da Rebusca (tem vários 
membros da CPV) reuniram-se no dia 13 de 
maio para aprovar as contas de 2009 e 
eleger a nova Diretoria e Conselho Fiscal 
até 2012:  

Presidente: Délio Fassoni;  
Vice-Presidente: Wilde;   
Secretárias: Elsie e Regina e  
Tesoureiro: Pedro Paulo.  

São 300 Crianças atendidas o dia inteiro.  
Para manter o atendimento destas famílias você pode apadrinhar uma criança 
por R$40,00 com débito direto em conta bancária. Fale com a TiaEdna hoje 
(3891-3307).   
 
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 pagar até dezembro o equivalente a 252 m de 
laje.  
 
PAIS: ENTENDENDO O TRABALHO COM  
CRIANÇAS ATÉ 11 ANOS NA CPV  
1. Por faixas etárias às 18h15 domingo com as facilitado-
ras.  
2. Reforçando em casa pelos Pais, com o apoio dos  
3. Núcleos, sempre no mesmo assunto.   
Neste semestre: Vigiar e Vencer, baseado em Reis e Crô-
nicas.  

 
LENIRA E EVALDO NO MS 
Tava difícil achar imóveis para alugar 
aqui. Não por não existir, mas por ques-
tões de exigências da parte das imobiliá-
rias e também às vezes por causa de dis-
tâncias.  
O nosso endereço e telefones são: 
 

Rua Afro Puga, 353 Mata do Jacinto,  
79033-160 Campo Grande, MS, 
 
Tel:  (067) 8159-1642 

(067) 8149-9799 (Lenira).  
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A cidade é muito boa. Cidade grande com ares de cidade do interior e isto é por 
causa da tranqüilidade. Na cidade é fácil de se locomover por causa da organi-
zação. Ruas e avenidas largas bem sinalizadas. O comércio aqui é muito forte. 
Fiquei admirado. Maceió é maior, mas não tem tantas opções como aqui tem. Se 
eu pudesse escolher seria uma das cidades que moraria para sempre sem sombra 
de dúvidas. O ruim no momento é o frio.   
Lenira está fazendo faculdade e está gostando muito. Ela está estudando a noite 
na faculdade Anhangüera.  
Ontem almoçamos com o Wagner e foi muito jóia. Ele veio a Campo Grande 
resolver questões da dissertação de mestrado. Queremos visitá-lo em breve em 
Chapadão do Sul. Está tudo bem com a família.  
 
ROBERTO, MARGARETH, VITOR E IGOR - família muito querida que 
veio para somar à nossa ComUnidade. Foram apresentados e recebidos 
oficialmente em maio e já estão integrados. 
 

 
 
Os meninos Vitor e Igor fazem parte do núcleo de adolescentes e estão fazendo 
aula de música nas terças e quartas aqui no Centro de Convivência. Margareth e 
Roberto estão no Núcleo 1. Margareth fez uma palestra 
sobre "Auto estima" em nossa 1ª Ação Comunitária que 
aconteceu die 29/05. Roberto, além de pai, esposo e estu-
dante, é atleta (jogador de futebol). Eles moram no Bairro 
Inconfidência.Sejam muito bem-vindos e que possamos 
servir juntos no reino de Jesus. 
 
JÚLIO FERREIRA DE ANDRADE, Mariana (esposa), 
Flávio Henrique (filho), Angélica (mãe) 
Assumiu a comarca de Peçanha/MG em junho/2008. Povo 
hospitaleiro que os acolheu com carinho. (Recebeu o títu-
lo de cidadão honorário de Peçanha em dezembro/2009). 
Paracatu/MG – Transferência, por promoção, em 
17/05/10, assumindo as funções no Fórum desta Comarca 
em 18/05. A família está feliz e agradecida, pois o cuida-
do de Deus para que a transferência do Júlio se realizasse 
é evidente. Os filhos morando próximos, pois  Flávia 
Márcia e Tiago residem em São Gotardo/MG, o que faci-
lita a visita da mãe. 
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GELADEIRA 
A nova cozinha ganhou uma geladeira cônsul novinha em folha, num presente 
do Sr Tatão e Dona Neuza. A CPV agradece. 

 
CÓPIAS ESPECIAIS:  
 
PERMANEÇAM EM MIM, E EU 
PERMANECEREI EM VOCÊS! EU 
SOU A VIDEIRA VERDADEIRA. 
Permanecer na Videira? Sim. Eu só 
sou Nela!   
 
A Função de Escuta e o Papel de A-
conselhamento na Liderança 
O líder precisa saber escutar integral-
mente. Ofereça um clima de escuta 
sem censura, com empatia, aceitação 
total e interesse. Escutar é uma ciência 

e possui princípios que devem ser seguidos para que haja eficiência no processo. 
 
Discipulado: prioridade para o crescimento da Igreja 
Jesus nos deu uma ordem: Ide, fazei discípulos. O chamado de Cristo inclui re-
núncia, abnegação e compromisso com o Mestre. Os seguidores vivem atrás dos 
sinais, mas são os discípulos quem operam os sinais. 
 
INFORMATIVO CONTATO 
Desde Dezembro de 2008 Contato vem sendo impresso em colorido, todas as 
páginas. Isso vem sendo possível através da 
generosa contribuição de duas empresas: 
Antenty Multiserviços (a empresa que efetua 
as cópias) e Expert Informática, ambos ar-
cando com boa parte dos custos de xérox.  
Contato agora conta com mais dois espaços 
(veja última página) para você divulgar sua empresa, ao custo de R$ 30,00/mês, 
a título de contribuição para custeio das nossas cópias xerográficas. Entre em 
contato com Edgard ou Kléos.  
Agradecemos muito ao Juvenal e à Luiza por esse tempo precioso que coopera-
ram conosco. Deus lhes abençoe muito.  
 
 
 
 

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

As portas estão abertas para você. 
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1. Grupo de Intercessão: Terça-Feira 18h30 no CC.  
2. Mini-Vigília em luar bimestral.(Lua cheia no CC). 
   

• Pelos Núcleos de Desenvolvimento Espiritual, onde acontece o pastoreio 
na CPV e por um ambiente terapêutico e de curas;   

• Orar por libertação e confissão pública conforme 
Tg 5.16 e pleno funcionamento do quarto de escuta 
individual. Para que tenhamos qualidade na devoção 
pessoal e priorização absoluta de Jesus na vida, como 
ComUnidade;  

 

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

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

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

• Pela saúde Rolf, Sr. Algemiro, Yara e Dona Lydia;   
• 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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Em Junho – 10 anos da CPV 
 

• Celebrando dia 18 de junho 10 anos da abertura do salão de reuniões na 
Rua Jequeri no ano de 2000.  

• Ficamos como ponto de pregação da IPV 
durante o ano de 2000.  

• Como Congregação da IPV em 2001, 
sob o pastoreio do Pr. Cácio Silva até 
2003 e em 2004 com o pastor Auke Ri-
cardo até maio.  

• Como igreja autônoma e organizada pelo 
Presbitério em dezembro de 2004, com o 
pastor Paulo Leal até 2007.  

• A partir de 2008 com o pastor Helinho.  
• No final dos anos de 1980 funcionou na 

garagem da casa do Sr Edson, com um 
trabalho infantil aos sábados no Clube 
Roda coordenado pela Jussara do Wili-
am.  

• Mas só a partir de 1993 que deu seqüên-
cia nascendo o primeiro Núcleo de De-
senvolvimento Espiritual para relacio-
namentos e evangelismo, reconhecendo 
que o melhor meio de evangelizar é o 
amor. A partir de um Acampamento nas-
ceu a CPV em 2000.   

 
LUSINÉIA NA BAHIA   
Na foto, está o Miroslaw (ex-padre Polonês), 
falecido ano passado, casado com Lusinéia. Am-
bos moraram em Viçosa e foram batizados na 
CPV. Agora a Luse nos mandou esta foto tirada 
em frente o nosso antigo salão com o seguinte: 
“Lembro-me com carinho desse tempo tão bom e 
especial que passamos juntos com vocês, da for-
ça e do carinho de todos da CPV. Estava vendo 
algumas fotos hoje e encontrei essa muito espe-
cial que ele mesmo fez questão tirar aí. Saudades 
eterna de Miro e saudades de vocês. Abraços. Luse”  

xxxx História 
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RELEMBRANDO HOMENAGEM DO 2º ANO: Um Projeto de Deus  
Refrão:  C; P; V. 

Cê... ê... Pê... ê... Vê... ê... ê...  
C: de crer 
P: na promessa 
V: que verás Jesus 

 
I 
Submissos a um Deus de amor 
Soberano e Justo Redentor 
Toda honra, poder e Glória... a... a... a.. 
Àquele que tudo criou 
 

II 
Seu mandato nos predestinou 
Nos fez crer e a nós se revelou 
CPV sob o Poder do Espírito... o... o...o 
É Propriedade do Senhor (Ef 1:14) 
 
III 
Uma COMUM/UNIDADE se fez 
Servos uns dos outros por amor  (Gl 5:13) 
Fé na liberdade q´Ele nos deu (Ef 1:4) 
Compartilhando com os irmãos  
toda bênção e dor em Louvor

Autor: João Tinôco - Em 04/08/2002.  

Tinoco é o primeiro incentivador e principal 
articulador da formação da CPV em 2000. Foi 
o dono do terreno onde estamos com a nossa 
sede hoje, no Centro de Convivência.   

 
 
 1º PASTOR: CÁCIO E ELISÂNGELA  

Missionários apoiados financeiramente 
pela CPV foi o primeiro pastor (2002-3), 
quando alunos de mestrado do CEM, ce-
didos pela 8ª IP de BH por um ano depois 
de formados, antes de assumirem o Proje-
to Amanajé no Amazonas e de ganharem 
a Elisa, indiazinha do coração.  
 
  
 
 
 

EM OUTUBRO, A 10ª FESTA DA  
CRIANÇA NA CPV  
Nasceu junto como promoção da CPV um 
grande movimento na região com a Festa 
Anual da Criança sempre próximo do dia 
12 de outubro.  
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Pela interação das igrejas irmãs e da região (PZMN). 
 

Porquê ComUnidade?  
Qual a diferença? Mudança de mentalidade III 

 

O que é vivencia relacional e missionária?  
 
“Aprendi que é impossível entrar dentro (da vida) de Jesus sozinho. Quando 
a gente entra dentro (da vida) de Jesus, aqueles que foram criados à imagem 
e semelhança do nosso Deus (e se tornaram filhos adotivos) entram junto com 
a gente dentro do nosso coração. Ou se entra assim ou se fica sozinho do 
lado de fora. Abraços” (frase da Marília do Sérgio, líder do núcleo 5, que mos-
tra entendimento da Missão de Deus com inclusão relacional).  
 

elacionamento é a palavra chave na CPV. Cremos em um Deus Triúno. 
A Santíssima Trindade é a mais alta forma de vida no universo. Há so-
mente UM DEUS. Existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa 

do Espírito Santo, não confundindo as 
pessoas e nem dividindo substâncias.  
 
Adoramos um Deus em Trindade e a 
Trindade em Unidade. A Trindade revela 
como Deus vive – em ComUnidade. 
Antes da criação do mundo a Trindade 
viveu em absoluta plenitude. Quando 
Deus criou o homem Ele disse: Façamos 
(plural) o homem à NOSSA imagem e 
semelhança.  
 
Neste momento a decisão da Comunidade 
Divina, foi unânime – criar um ser comunitário e relacional à semelhança de um 
Deus que subsiste em ComUnidade.  
 
Assim a raça humana nasceu de uma divina ComUnidade, para viver em Co-
mUnidade.  
 
Este conceito está presente em toda a Escritura. Por isso, toda a igreja (militante 
e triunfante), pode ser chamada e deve viver em COMUNIDADE.  
   
EdgardEdgardEdgardEdgard

R 

xxxx Visão 
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A missão da Igreja no mundo 
Jo 20.21 

 
"Missão" vem de uma palavra latina que significa "enviar". Jesus ordenou aos 
seus primeiros discípulos, como representantes daqueles que os seguiriam – 
“Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio" (Jo 20.21; d. 17.18). Essa 
missão é ainda válida: a Igreja universal, incluindo cada igreja local e cada cris-
tão, é enviada ao mundo para cumprir uma tarefa específica.  
 
A tarefa dada à Igreja tem duas partes. Pri-
meiro e fundamentalmente, é obra de tes-
temunho perante todo o mundo, fazendo 
discípulos e plantando igrejas (Mt 24.14; 
28.19-20; Mc 13.10; Lc 24.47-48). A Igreja 
proclama Jesus Cristo por toda parte, como 
Deus encarnado, Senhor e Salvador, e a-
nuncia o convite de Deus aos pecadores 
para que entrem na vida, voltando-se para 
Cristo por meio do arrependimento e da fé 
(Mt 22.1-10; At 17.30). O ministério de Paulo como plantador de igrejas e e-
vangelista por todo o mundo, tanto quanto possível, é um modelo para se levar 
adiante essa tarefa primária (Rm 1.14; 15.17-29; 1 Co 9.19-23; Cl1.28-29).  
 

m segundo lugar, todos os cristãos são chamados para realizar obras de 
misericórdia e compaixão. Confiando no mandamento de Deus para amar 
ao próximo, os cristãos devem responder com generosidade e compaixão 

a todas as formas de necessidades humanas (Mt 25.34-40; Lc 10.25-37; Rm 
12.20-21). Jesus curou doentes, alimentou famintos e ensinou a ignorantes (Mt 
15.32; 20.34; Mc 1.41; 10.1 ), e os que são novas criaturas em Cristo devem pôr 
em prática a mesma compaixão. Ao agirem assim, darão credibilidade ao evan-
gelho que pregam a respeito de um Salvador cujo amor transforma pecadores 
naqueles que amam a Deus e ao próximo (Mt 5.16; cf. 1 Pe 2.11-12).  
 
Embora Jesus tenha previsto a missão aos gentios (Mt 24.14; Jo 10.16; 12.32), 
seu ministério terreno foi dirigido às "ovelhas perdidas da casa de Israel" (Mt 
15.24). Paulo, o apóstolo aos gentios, sempre ia primeiro aos judeus, quando 
pregava (At 13.42-48; 14.1; 17.1-4,10; 18.4-7,19). Porque o direito dos judeus 
em ouvir primeiro o evangelho era determinação divina (At 3.26; 13.46; Rm 
1.16), é importante para os cristãos continuarem testemunhando aos judeus. 
Como Paulo disse, foi de Israel, segundo a carne, que Cristo veio para ser o Sal-
vador do mundo (Rm 9.5). 
  

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

E 

xxxx Doutrina 
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oje, na hora do jantar, a Amanda orou agradecendo a Deus pelas duas 
semanas de vida do nosso Dominic, que veio à luz no dia 7 de Maio, às 
6:55 da manhã. Anne (9) e ela (7) estão radiantes com a chegada dele e 

nós, mais ainda. "De Deus" ou "dado por Deus" são significados do nome deste 
garoto que veio adicionar um toque azul ao mundo cor-de-rosa de suas irmãs.  
 
Por ultrassonografia no quarto mês de gestação soubemos ser um menino e ele 
foi diagnosticado com Malformação adenomatóide cística congênita do pulmão. 
Levamos um susto. Lendo bastante sobre o assunto, aprendemos sobre a nature-
za do problema, que não é comum, sobre os tratamentos possíveis (cirurgia) e 
sobre a possibilidade dele desaparecer até o final da gestação. Acompanhado de 
perto por diversos médicos que confirmaram o diagnóstico em vários outros e-
xames, nosso garoto já devia estar cansado de tanto ser "espiado" dentro da bar-
riga. Depois de muita oração e de colocar nosso filhote nas mãos de Deus, tive-
mos a alegria de saber, aos 7 meses, que não havia mais sinal visível do proble-
ma. Ainda assim, mantiveram um plano para checagem imediata após o nasci-
mento e meses depois. Nossa oração, junto com tantos irmãos, foi respondida. 
Ele será examinado dentro de alguns meses, mas a nossa apreensão se dissipou 
quando ouvimos seu chorinho pela primeira vez. 
 
Chegando o dia provável de nascimento calculado 
pelas medições do bebê (24/04), os amigos David e 
Érica vieram de Oxford para ficar em nossa casa e 
nos ajudar com as meninas enquanto estivéssemos 
na maternidade. Ficaram por uma semana e nada de 
nascer! Fizemos tudo que pudemos para acelerar 
naturalmente a entrada em trabalho de parto. Home-
opatia, acupressura, comida tailandesa, caminhadas, 
muitas outras coisas e... nada. Na noite de 6/5 Débo-
ra foi induzida ao parto. 12 horas de contrações e 
muitas dores depois, o meninão (4,270kg & 60cm) 
teve de ser puxado para fora com fórceps. Tudo in-
dica que estava bom demais lá dentro! 
 
A espera nos fez pensar muito sobre como receber o 
tempo de Deus para as coisas acontecerem mesmo 
quando o calendário humano sugere outras datas. 
 
Estamos agora nos conhecendo, reaprendendo um monte de coisas, sempre que-
rendo tirar uma soneca para compensar as noites, mas nos deliciando com cada 
momento. É lindo vê-lo mamar, sempre com muita vontade, o farto e saudável 
leite da mamãe.  
 
Fomos abençoados com muitas roupinhas e materiais para neném que nos foram 
dados. Passamos até para outras pessoas. Pouco tivemos de comprar e mesmo 
isso conseguimos em feiras de seminovos, muito baratinho! Temos ainda usu-
fruido do carinho especial de nossa igreja aqui: dia sim dia não, até o final do 

H 
xxxx Conheça seu irmão 
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mês, tem vindo alguém de lá nos trazer a refeição, até pessoas que não conhe-
cemos.  
As fraldas não descartáveis de última geração -também ganhadas - estão prontas 
para serem usadas, para que desde cedo o Dominic contribua com o cuidado da 
natureza, que também a ele foi dada por Deus. 
 
Escrevi com ele deitado sobre minha "fofíssima" barriga (que cresceu junto com 
a da Débora, mas ao contrário da dela, se recusa a ir embora), para aliviar a cóli-
ca que o impedia de dormir. Demorei muito mais do que precisava para escre-
ver, pois não resisti a muitas paradinhas para admirar este rostinho tão pacífico e 
bonito e lembrar do caminho até aqui. 
 
Alegrem-se conosco e agradeçamos juntos ao nosso Pai por este milagre cha-
mado Affonso (=pronto para a batalha) Dominic (=dado por Deus) Carneiro 

Zuin. 
 

  
eu nome é Cristiane Melo Franco Bahia. A caçula de uma família de 4 
filhos, que nasceu em Pitangui, interior de Minas, foi estudar em Belo 
Horizonte e de lá veio, nada por acaso, parar em Viçosa para cursar 

Direito na UFV.  
 
Vim de uma família de cristãos, tenho uma Tia que é pastora, e cresci ouvindo o 
Evangelho, freqüentando os “Cultinhos” das crianças, oran-
do com a família toda ajoelhada na beirada da cama, e ou-
vindo que Deus é amor e que tem “coisas grandes e ocultas 
que não sabes” para realizar na vida daqueles que O temem. 
Sempre ouvi tanto isso, mas depois de pegar um ônibus com 
a mala na mão e vir sozinha pra Viçosa, uma cidade que eu 
nem sabia aonde ficava, eu fui experimentar o significado 
da misericórdia e da bondade de Deus.  
 
Desde que me vi sem minha família por perto, me aproximei 
mais de Deus, e ele passou a ser minha companhia constan-
te. Mesmo em meio a muitos erros e tropeços, tenho apren-
dido a cada dia o significado da essência da misericórdia - 
quando Deus coloca o grandioso coração dele na nossa mi-
séria, nos nossos problemas - e da graça de Deus - que enri-
quece e não traz desgosto - e também sobre a fidelidade de 
Deus - que independe da condição frágil e falha do homem. 
Também tenho aprendido a acalmar o coração e a esperar a vontade de Deus: 
que e boa, perfeita e agradável. 
 
Ate aqui o Senhor tem me sustentado e tem colocado pessoas maravilhosas no 
meu caminho! Certamente mais uma obra da sua Graça tão abundante! 
Ainda que às vezes o mundo queira desabar, ha sempre algo que diz la no fundo 
que esta tudo sob controle. Eu consigo ver nitidamente a mão de Deus no meu 
dia-a-dia, dos pequenos aos grandes momentos. E por isso que a minha vida esta 
a cada dia mais nas mãos Dele. 

M 
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Curiosidades 
 
VOCÊ  SABIA QUE: 
  

s melhores pesquisadores do mundo estão de boca aberta e queixo caído. 
Eles descobriram que o planeta Marte pode ter sido um dia, igualzinho ao 
nosso planeta, ou seja, com mares, rios e praias. Dos nove planetas do 

sistema solar, Marte é o que mais se assemelha à Terra. Nome dos planetas: 
Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão e Vênus. 
  
O maior relógio do mundo tem nome? É o Big Ben e 
encontra-se na torre do Parlamento britânico, em 
Londres, capital da Grã-Bretanha. Os ingleses demo-
raram quatro anos para ser construído, o seu sino pesa 
13 toneladas e as suas badaladas foram copiadas no 
mundo inteiro. 
  
O mapa mais antigo que se conhece é uma placa de 
argila que remonta os 500 a.C. Representa a Terra 
como um pequeno círculo rodeado de água. Em 1569, 
o geógrafo flamengo Gerardus Mercator desenhou o primeiro mapa-múndi.  
  
Qual é a cidade onde se consome mais macarrão no Brasil? Se você acha que é 
São Paulo, errou! É Brasília. O brasiliense come pizza, espaguete quatro vezes 
mais do que os paulistas. Detalhe: São Paulo é o estado brasileiro onde há mais 
imigrantes italianos por metro quadrado. 
  
Saiba como eram feitas as primeiras bonecas. Na Grécia antiga, as crianças brin-
cavam com bonecas elaboradas em barro. Na mesma época, em Roma, o materi-
al usado foi o de trapo. Até os dias de hoje, o brinquedo preferido pelas meninas 
passaram por muitos tipos de materiais, como palha, madeira, couro e porcelana. 
Atualmente, o material usado para a sua fabricação é o plástico e as fibras anti-
tóxicas, que facilitam a articulação do brinquedo nos braços, nas pernas e na 
cabeça. 
  
Para quem não sabe quem inventou a bússola, leia esta notícia. Por volta de 
1060, os chineses descobriram que uma agulha de ferro, ao ser friccionada com 
uma pedra-ímã, apontava para o norte, quando flutuada sobre uma palha numa 
tigela com água. No período dos descobrimentos, os europeus utilizaram essas 
bússolas simples. E deu certo: avistaram o Brasil! 
 

Ana PaulaAna PaulaAna PaulaAna Paula Fernandes Fernandes Fernandes Fernandes    
Facilitadora do Ministério Infantil 

O 

xxxx Contato Kids 
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Affonso (=pronto para a batalha) Dominic (=dado por Deus) Carneiro Zuin. 
  
 

gora em junho, para ser mais exata dia 16, estou completando 10 meses de São 
Paulo! Quantas emoções eu já vivi nesse lugar... até perder meu chinelo 
no metrô lotado eu perdi... não preciso nem falar de quantos banhos de 

chuva já tomei sem querer né!? 
 
Estou trabalhando na KPMG como auditora. Sou trainee e estou gostando muito 
das atividades que tenho desenvolvido aqui. Apesar da KPMG ter um escritório, 
eu fico pouco tempo lá. Ficamos mais em 
empresas clientes, então, a cada semana, ou 
mês, eu estou em algum lugar diferente de 
São Paulo... Ou do Brasil... Até em Varginha, 
aí em Minas, eu já fui parar. 
 
A faculdade é bem legal, mas muito diferente 
da UFV. Confesso que estranhei bastante no 
início... O que a UFV é voltada para a área 
acadêmica a Trevisan é voltada para os negó-
cios, são focos bem diferentes! Aprendi bas-
tante com a UFV, agora estou aprendendo 
com a Trevisan! 
 
Estou indo numa igreja de Coreanos aqui, 
Igreja Presbiteriana Água Viva. O Heliel que 
sugeriu ela para mim, fui lá conhecer e gostei! Tenho me enturmado lá, o pesso-
al dos olhinhos puxados é bem legal! De vez em quando eu visito o Projeto Raí-
zes. É uma igreja bem legal, com músicas boas, mais família. Como os horários 
das duas igrejas são diferentes, há domingos que vou nas duas... 
 
Sinto saudades imensas dessa Viçosa! Sinto falta de casa, das pessoas, da CPV 
... até do cheiro de verde que tem aí. Mas tenho vivido coisas boas aqui que es-
tão me fazendo crescer! Agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele tem me 
dado!  
 
Que Deus continue abençoando vocês de montão!!! 
 
Com carinho e muitas saudades, 
 

HadassaHadassaHadassaHadassa Alves Alves Alves Alves    

A 
xxxx Notícias do campo I 



20 

Contato, Junho de 2010 

Affonso (=pronto para a batalha) Dominic (=dado por Deus) Carneiro Zuin. 
  
 
Gente querida da CPV. 
 

stamos de volta à cidade, depois de um bom tempo nas aldeias. Agrade-
cemos suas orações, pois vimos, claramente, o Senhor nos dando livra-
mento várias vezes. Por duas vezes, o Senhor nos livrou de cobras peço-

nhentas. Uma delas, uma cobra coral, se aproximava de mim na água, quando 
nossa pequena Maria Elisa a viu e avisou à Elisângela: “coba mamãe!” Noutro 
dia pisei quase encima de uma jararaca! Só não me picou porque Deus colocou a 
mão e livrou. A mais de uma hora de caminhada mata adentro, sofri um acidente 
pequeno, mas que poderia ter sido trágico. Tirando palhas para cobrir nosso no-
vo ponto de apoio, caí de uma altura considerável encima de tocos pontiagudos. 
Por pouco um deles não cravou em meu abdômen! Felizmente, acertou de ras-
pão minhas costelas e deixou apenas uma marca de recordação.  
 
E, quando regressávamos para a cidade, batemos num tronco submerso, com 
toda a força do motor de popa, o que quase nos levou para o fundo! Já passamos 
algumas vezes por momentos assim, batendo em tocos, toras, pedras e bancos de 
areia, mas esta vez foi a pior de todas devido a velocidade que estávamos. A 
Maria Elisa chegou a cair, felizmente, dentro da voadeira. Passado o susto, fo-
mos tomados por um forte sentimento de insegurança e fragilidade, mas, aos 
poucos, aquela “paz que excede o entendimento” invadiu novamente nossos co-
rações e passamos a perceber que, de fato, a mão do Senhor estava sobre nós. 
Nesses quatro anos aqui no Amazonas, temos subido e descido rios traiçoeiros, 
hora em fortes corredeiras, hora em igarapés sinuosos. Nas enchentes, enfrenta-
mos a impetuosa força das correntezas, e, nas secas, as armadilhas submersas, 
como pedras, tocos e bancos de areia.  
 
Temos adentrado lugares inóspitos da floresta, passado meses em palhoças rús-
ticas, semanas inteiras em palhoças abertas, protegidos apenas do sol e da chu-
va. Por várias vezes estivemos em cenários propícios a grandes tragédias, no 
entanto, nada de mal nos aconteceu. Alguns livramentos temos visto, outros só 
Deus sabe. A boa mão do Senhor está sobre nós e tem nos guardado. Assim, não 
podemos deixar de agradecer a Ele pelo cuidado e a vocês pelas incessantes ora-
ções. Começamos a erguer um novo ponto de apoio (palhoça) na aldeia Casta-
nheira. Conseguimos levantar a estrutura de madeira e cobrir com palha. Plane-
jamos subir no início de junho para concluir o mesmo e, a partir de então, dar 
maior assistência àquela aldeia.  
 
A aldeia Buriti, onde passávamos a maior parte do tempo até então, ficou mais 
de cinco meses abandonada. Restaram apenas duas palhoças de moradia e as 
roças acabaram. As famílias dali começam a se reorganizar, mas, na prática, le-
vará um bom tempo para voltarem à dinâmica normal. Ao chegar ali, quase to-
das as crianças estavam doentes, uma não resistiu e faleceu. Alguns adultos tam-
bém estavam doentes e uma senhora foi removida para a cidade. Ficamos teme-

E 

xxxx Notícias do campo II 
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rosos pela Maria Elisa, mas o Senhor a guardou e ela não pegou nem gripe. E, 
por falar na Maria Elisa, ela completa dois anos no próximo dia 15. Está saudá-
vel e carinhosa, também sapeca e cheia de vontade própria. Já se faz entender 
em português e começa falar também a língua indígena. Temos vivido dias feli-
zes como família. Passaremos este mês de maio aqui na cidade, com muito tra-
balho para fazer.  
 

 
 
A Igreja Aruak segue caminhando. Tivemos um caso de disciplina, alguns jo-
vens deram uma desanimada e a construção está parada. Mas nos alegramos em 
ver Jacinto e Felícia crescendo na liderança, Ronofo e Bete indo super bem no 
instituto bíblico, um grupinho de senhoras se organizando, algumas pessoas no-
vas se aproximando e mais um irmão sendo preparado para o diaconato. Louva-
do seja Deus, o dono da igreja.  
 

ma notícia fresquinha é que fomos recebidos como missionários da 
APMT – Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ficando assim 
filiados também à agência da nossa denominação, além da Missão A-

MEM. Continuamos contando com suas orações por nossos principais desafios: 
1. Avançar no aprendizado da língua dos Yuhupdeh. 2. Concluir o novo ponto 
de apoio (palhoça) na aldeia Castanheira. 3. Concluir o templo da Igreja Aruak 
na cidade.  
 
E, por favor, não se esqueçam de orar por toda a equipe: Ronaldo e Rossana, 
Márcio e Isaura, Iraque e Silvéria, Marcelo e Claudinha, Francisco e Rose, Flá-
vio e Mara, Daniel e Vanusa, Léo, Adilson e Cíntia, Jossandro e Viviane, Gabri-
el e Crislaine, Carol, Lia, Carlos e Elfriede, André e Marcelle, Silvério e Inésia, 
Jacinto e Felícia, Jaime e Cleidinha, Felipe e Arlene, Alceris e Arlene.  
 
Um forte abraço, com muita saudade de Viçosa,  
 

Cácio, Elisângela e MCácio, Elisângela e MCácio, Elisângela e MCácio, Elisângela e Maaaaria Elisaria Elisaria Elisaria Elisa....

U 
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Da correria do dia-a-dia... 
 

Nenhum homem tem o direito de levar uma vida  
de tão grande contemplação  

a ponto de negligenciar o serviço devido a seu próximo,  
nem tem o direito de entregar-se de tal forma a uma vida ativa  

a ponto de esquecer-se da contemplação de Deus. 
(Agostinho) 

 
É perigosamente possível que a atividade não seja nada mais 

do que  
um corre-corre atordoado em volta de um vazio central. 

(Autor desconhecido) 
 

Precisamos ter cuidado para não sentirmos que,  
se não estivermos de pé fazendo algo, o Senhor não estará 

atuando. 
(Autor desconhecido) 

 
Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo de Deus.  

(Sócrates) 
 

Na correria do nosso dia-a-dia, muitos de nós não pensamos no que significa  
ter um lar para voltar ao final de um dia de trabalhos intensos e cansativos. 

(Autor desconhecido ) 
 

Não há necessidade de escolher uma estação do ano predileta. O que temos de 
fazer é desfrutar da beleza de cada uma delas. 

(Evelyn Lauder) 
 

"Temos por tendência valorizar sempre mais o que não temos ou perdemos" 
(Gilmar Santos) 

 
 
 

Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça  

e todas as coisas lhe serão acrescentadas. 

(Jesus Cristo) 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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xxxx Para colorir 
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Apoio: 
 

               


