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DDoo  mmoonnttee,, 
nnaa  VViioolleeiirraa,, 

ppaarraa  ooss  ccoonnffiinnss 
ddoo  mmuunnddoo.. 

““EEllee  vvooss  ddeeuu  vviiddaa,,
eessttaannddoo  vvóóss  mmoorrttooss......””

((EEff  22..11))
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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@gmail.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: Graça não é vida por vida! É vida para vida. 

   
Objetivos:  

- Desafiar os irmãos a analisar, redirecionar e mudar sua própria história. 
- Encorajar os irmãos a crerem que Deus pode nos libertar de qualquer prisão. 
- Mostrar aos irmãos que a graça de Deus é suficiente para uma vida abundante.    

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
01 Graça, não é de graça! Ef 2.1-10 Helinho 10 
08 Preocupação! Fuja dela. Mt 6.25-34 Helinho 01 
15 O fim da solidão, só pela graça 1Rs 1.1-18 Helinho 02 
22 Um chamado gracioso Mt 11.28-30 Helinho 03 
29 Graça! Chance para mudar de vida Dn 1.1-21 Helinho 04 
   
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia Coord. da recepção e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
01 Gilmar e Glauco Lidiane e Gilmar  
08 Sérgio e Cláudio  Tatiana e Ricardo 
15 Gilmar e Glauco   Ana Lídia 
22 Sérgio e Cláudio  Edna e Edgard 
29 Gilmar e Glauco Terezinha e Osmar 
    
Reuniões de Núcleos 
Dia da semana   Núcleo Servos-líderes 
   
Segunda 2 

6 
Edgard e Edna (3891-8557);  
Hilário/Ana Paula e Lúcia (3882-2489) 

Terça 3 
4  
5 
10 

Gilmar/Lidiane (3892-4398); 
Osmar/Terezinha (3891-3382);  
Marília/Sérgio (3892-2893);  
Glauco, Júlia e Ézer (3892-4539).   

Quarta 1 
11 

Helinho e Glaúcia (3885-1955);  
Dona Angélica (3891-2311). 

Quinta 7 Disc. Preás com TiEdna, Ana Paula e Felipe.  
Sexta 8 Helinho, Priscila, Tatiana e Jamile (3892-9608). 
Domingo Discipulado Discipulado às 10h00 e Celebração às 18h15.  
 

xxxx Calendário 
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Graça não é vida por vida, mas vida para vida 
“Ele vos deu vida, estando vós mortos...” (Ef 2.1) 

 
le vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e peca-
dos” (Ef 2.!). Em uma competição esportiva, somente os bem prepa-
rados vencem, e no final de uma copa do mundo, apenas uma seleção 

é campeã. No mundo é assim mesmo, mas em Cristo, todos podem vencer, por-
que, em tese, é Deus quem compete por nós: “...pois o Senhor, vosso Deus, os 
acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória” 
(Dt 20.4). Israel precisava tomar posse da terra de Canaã, e sob a graça de Deus, 
venceu inúmeras lutas e batalhas e realizou tal intento; do mesmo modo toma-
mos posse da vida abundante só através de Cristo, pela Sua graça e por meio de 
uma obediência sincera e inegociável da sua palavra.  
Nossa vida neste mundo é permeada por várias lutas: espirituais, econômicas, 
familiares etc. Elas são de ordem interna e externa e 
revelam-se muitas vezes de forma incômoda. E a reli-
gião tem se mostrado ineficaz em suprir as demandas 
que as crises têm  gerado porque a religião tem como 
base apenas costumes, ritos, normas, códigos e manei-
ras. É assim que o sujeito se identifica e se sente parte 
deste ou daquele grupo religioso. Vestindo, conversan-
do e fazendo aquilo que é comum. E o resultado é osci-
lante como a vontade humana. Isso é auto-ajuda. Ao 
contrário da graça.  
A graça é diferente. Ela começa com a morte de Jesus para enfraquecer a lei, os 
costumes, as normas e as regras. Graça trata-se de vida recebida, e vida gerada 
por Cristo em nós aqui e agora; trata-se de viver em Deus e para Deus. É por 
isso que a cruz aparece no centro da espiritualidade cristã como um marco, um 
referencial de optar por Deus, pela vida. Viver a vida de Cristo é viver pelo po-
der da ressurreição, como servo, totalmente dependente; graça é encontrar em 
Cristo os segredos da vitória humana, a despeito da culpa e da vulnerabilidade. 
E o resultado é firme como o amor de Deus, isso é ajuda do alto. É graça!  
É o mesmo que dizer: “Não sou eu, mas Cristo”, não é uma negação de nossa 
identidade, mas a afirmação dela; equivale ao resgate da verdade de ter sido cri-
ado por Deus à sua imagem e semelhança, significa afirmar nossa dependência 
de sua graça e amor, é admitir que nossa vida encontra-se nele. Espiritualidade 
significa estar crucificado com Cristo e vivo em Cristo.   
Sua vida cristã é definida pelo que você faz ou pelo que Cristo tem feito em vo-
cê?Devemos orar sempre por nossa vida cristã, para que ela reflita mais de Cris-
to e menos de nós mesmos. Mais da graça, menos de religião.    

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

“E 

xxxx Palavra da liderança 
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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 Serginho 13 Roberto 
02 Ludmila 15 Joâo Vitor Neves 
04 Casamento Galvin/Dilcimar 15 Fátima Campos 
06 Cisa 18 Gabriel (Geanne) 
08 Casamento Jorge/Lígia 18 Osmar Júnio 
10 Almir Colpani 20 Casamento Tekinho/Márcia 
10 Débora Zuin 24 Flávio Henrique (neto Angélica) 
11 Diná Moraes 25 Eva Ferreira 
12 Davi (Tânia)   
  
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.  
 
FINANÇAS NA CPV 
Nossa Receita mensal            + 10.500,00  
Nossa Despesa fixa mensal    -   8.500,00 
Saldo aplicável na construção =  2.000,00  
Dívida mensal da construção  +  7.500,00  
Necessidade EXTRA mensal  =  5.500,00  
 
A CONSTRUÇÃO NÃO PAROU! Devagar, aos poucos as coisas irão aconte-
cendo. Será importante a sua participação para quitarmos nossa dívida com o 
Stanley até dezembro. Devemos empréstimo de 45 mil.  
 
Deposite sua contribuição numa das contas bancárias da CPV e coloque o recibo 
no gasofilácio: B.Brasil (ag 428-6) – 45.808-2  
CEF (Ag 584-3) – 614-0  
 
 
DATAS DO MÊS  
 

AGOSTO 
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     
             

01 – Café com Líderes.  
08 – Dia dos pais.  
12 – Aniversário da IPV - 45 anos.   
21 – “Happy hour” Homens de Palavra.   

xxxx Datas e números 
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Tuitando 
Porquê tuitar? 

 
 Twitter é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber pe-
quenas frases e atualizações pessoais. São frases que respondem o que 
está acontecendo ou o que está pensando ou o que está fazendo.  

Você pode seguir e é seguido pelo amigo e pelo admirador, para fortalecer a 
amizade e o relacionamento.   

  
A CPV está tuitando e você pode seguir, aprendendo e se envolvendo com o 
pensamento da CPV no www.Twitter.com/cpvicosa.  
 
NÃO MERAMENTE VERBAL E NEM MERAMENTE INTELECTUAL.  Mt 
7.21: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus. O 
trio religioso de obrigações para Deus: Oração, Doação e Jejum, pode gerar hi-
pocrisia e engano.    
EdgardEdgardEdgardEdgard    
 

 
Vista natural a partir do Centro de Convivência da CPV  

(tirada por Kalebe Alves) 
 

 

O 

xxxx Visão 

Ovelha que vive desgarrada do grupo vira petisco de Lobo. Aprenda a 

ter intimidade com 2 ou 3 pessoas.  
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NOVOS APOIADOS PELA CPV  
COMO FAZEDORES DE TENDAS, INFLUENCIANDO A FORMAÇÃO DE 
GRUPOS PEQUENOS DE EVANGELISMO E RELACIONAMENTOS.  
William e Isméria assumirão novo trabalho em Colatina – ES.  
Álvaro e Sheyla por um ano nos Estados Unidos.  
 
NOVOS DIÁCONOS TOMARÃO POSSE EM AGOSTO.  
Serão instalados ou empossados, os Diáconos eleitos pela Assembléia Geral 
de Dezembro:   
1. Hilário Cuqueto Mantovani e  
2. Cláudio Henrique Carvalho.  
Deseja-se um profícuo trabalho junto com os demais membros da equipe Diaco-
nal da CPV.  
 

 DESAFIANDO CRENTES  
Em 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta 
da Igreja de Wittenberg como um convite para debater 
as principais crenças da igreja existente. Quase cinco 
séculos mais tarde, A Segunda Reforma amorosamente, 
mas com firmeza, nos desafia a avaliar a igreja de hoje.  
Por que a igreja tem se mostrado tão ineficiente para 
enfrentar as necessidades de nossa sociedade? 
 - Por que tantos líderes de igreja estão experimentando 
o esgotamento?  
 - De que maneira podemos transformar os novos con-
vertidos e crentes em discípulos? 

 - Será que realmente seremos capazes de experimentar o tipo de igreja descrito 
no livro de Atos? 
 - O livro desafia a igreja a avaliar suas crenças e seu modelo em relação a sólida 
fonte de autoridade: a Bíblia.   
 
CURSINHO PREPARATÓRIO PARA  
O VESTIBULAR DE GRAÇA NA CPV   
Haverá 6 vagas para carentes da nossa região aprende-
rem Português com a Marcella Littig (8573-8317). Inte-
ressados em oferecer outras matérias, falar com a Mar-
cela.   
 

xxxx Notícias gerais 
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III ACAMPPS DE 2011 - ESPAÇO EVA,  
PERTO DE VIÇOSA.   
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.  
 
CAFÉ COM LÍDERES: Pbs, Dcs, Líderes de Núcleos e Ministérios, Facili-
tadores e os Cônjuges. Você tem um compromisso como líder todo primeiro 
domingo do mês no Café com Líderes, para:  

Compartilhar, contemplar, meditar, orar, sonhar, au-
mentar sua paixão pela proclamação das Boas Novas, 
passar para a maturidade e da maturidade para o ser-
viço, conhecer bem a proposta e visão da CPV e aju-
dar a treinar novos líderes que saibam morrer por cau-
sa de Jesus.  
 
ESPIRITUALIDADE NO MEIO AMBIENTE. 
Disse Deus: Cuida do jardim pra Mim. Vamos fa-
zer dos 11.000 m2 da nossa área comum do Centro de 
Convivência um modelo de jardim? Cuide da sua ár-
vore e plante uma frutífera na descida para os fundos.  
Fale com o Sérgio ou Rolf.  
 

REBUSCA –  
Associação de Ação Social Evangélica 
de Viçosa  
Apadrinhe uma criança por apenas R$ 
40,00 com débito em conta bancária. 
Fale com a TiaEdna hoje (3891-3307).   
 
 
EMPREGADO OU EMPREGADOR?  
FINANÇAS E INVESTIMENTOS.  
Debatendo este assunto com o Edgard e interessados neste mês de Agosto.   
O mundo necessita de profissionais, empresários e empreendedores cristãos que 
entendem a Missão. Para o homem de negócios que entende a Missão, não há 
diferença entre o sagrado e o secular. A totalidade do seu projeto é espiritual. 
Não há distinção entre profissionais religiosos e leigos.  
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CATÓLICOS AGORA TAMBÉM EM CÉLULAS 
http://www.catolicosemcelulas.com.br/index.htm  
Eles estão sendo treinados com o mesmo Ministério de Igrejas em Células no 
Brasil em Curitiba, pelo Pr. Robert Lay.  
 
EM 30 DE SETEMBRO,  
FERIADO EM VIÇOSA,  
SERÁ A 10ª FESTA DA CRIANÇA NA 
CPV  
Fique atento e ajude a organizar e participe 
da próxima festa anual da criança na CPV 
em setembro.  
 
ACONTECEU EM JULHO:   
1 – Encontro de casais com o autor do livro Como se livrar de um mal casamen-
to, Carlos Catito e sua esposa Dagmar, no dia 30, sexta-feira à noite.  
2 – 2º. Encontro de trocas de experiências entre pais e mães de preás e adoles-
centes, na casa da Lúcia e Kléos dia 3, liderado pela Edna e Edgard: Aprenden-
do com o filho Adolescente.   
3 – Curso para pastores e líderes de Viçosa sobre Pureza Sexual nos dias 26 e 
27 coordenado pelo James Gilbert e o pastor americano Bob da igreja Northbro-
ok.   
4 – Reunião sobre possível convênio com a igreja americana Northbrook para o 
Desenvolvimento Regional no entorno da CPV.  
5 – Formatura de mais uma turma do Curso de Pintura liderado pela Isméria e 
Cisa, no dia 4, atingindo mais de 60 pessoas que agora sabem pintar e vender na 
Feira da Semana do Fazendeiro na UFV.  
6 – Recebemos a visita do Túlio e Hugo de Aracaju, no final do mês. Vieram 
buscar a vó Eny. O Luis Márcio, filho de Márcia e Tekinho veio nos visitar tam-

bém. 
 
REABERTURA 
DA BIBLIOTECA CPV EM A-
GOSTO!   
A nossa biblioteca está sendo reaber-
ta agora em agosto, com sala nova e 
com mais de 500 exemplares regis-
trados! Os últimos lançamentos da 
Editora Ultimato já foram adquiridos 
pela biblioteca. 
Toda a comunidade está convidada a 
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emprestar os livros e a desfrutar de boas leituras relacionadas a variados assun-
tos teológicos, bíblicos, de vida espiritual e outros. 
 
Espero poder ajudar na escolha de livros e convido outros irmãos a participarem 
deste trabalho, por favor me procurem pois há muita coisa a ser feita! 
Lígia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fique por dentro de tudo na 
CPV mantendo em dia e dan-
do retorno aos seus e-mails. 
Entre no grupo cpv do yahoo. 
Visite sempre a página da cpv 

e o twitter na internet.   
 
 
 

 

 

 
 
 

AOS QUE NOS VISITAM 
Sintam-se em casa e abraçados. 
As portas estão abertas para você. 
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1. Em cada Núcleo durante a semana.  
2. Mini-Vigília em luar bimestral. (Lua cheia no CC).    
• Por líderes que servem amando: Servindo o subordinado e sendo sub-
misso ao superior. O Senhor capacita os sacerdotes reais pelo Seu Espírito. 
O Senhor deseja contar com lideres apaixonados por Jesus, que proclamem 
as Boas Novas, que seja Sal, Luz e Fermento pelo 
mundo afora – Queremos contar até dezembro com 
12 lideres prontos que morram por Jesus;  

• Pelos Núcleos de Desenvolvimento Espiritual, onde 
acontece o pastoreio na CPV e por um ambiente tera-
pêutico e de curas e também de Evangelismo do ami-
go;    

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

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

 

• A - Por libertação e confissão pública conforme Tg 5.16 e pelo pleno fun-
cionamento do Quarto de Escuta individual.;   

• B - Pela saúde Rolf, Sr. Algemiro, Yara e Dona Lydia;   
• Por geração de emprego e renda: Cursos de pinturas e outros que poderá 
surgir cooperativa gerando renda. Pelo cursinho preparatório para o Vestibu-
lar proposto pela Marcella.     

• Por gestão de Negócios: Lojas, Comércio, Serviços, Indústrias, Vendas, 
Transportes, Consultórios, Salão de Beleza: (Flávia, Ricardo, Juvenal, Már-
cia, Serginho, Chiquinho, Gilmar, Lúcia Freitas, Geane, A. Paula Mantovani, 
Tatiana, Osmar, Ronaldo, Margareth, Almir, Kalebe, Eni, Daniele, Lígia).   

• Pelos apoiados fora de Viçosa: 1.Affonso e Débora (Escócia); 2. Almir e 
Beatriz Colpany (Ubá); 3.Cácio e Elisângela (Projeto Amanajé – Amazonas); 
4.Emeric e Marcy (Escócia); 5. Hadassa (S.Paulo); 6.J.Stanley e Cynthia 
(Tailândia-PA); 7.Wagner e Cláudia (Chapadão do Sul-MS); 8.Wiliam e Jus-
sara (Aracaju-SE); 9.Sarah Alves (Itabira-MG); 10. Junin e Eliana (Manaus); 
11. Galvin e Dilcimar (Brasília).   

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

xxxx Amar e orar uns pelos outros... 
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“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, 
 ainda quando for velho não se desviará dele.”  

Provérbios 22.6 
e verdadeiramente quisermos que este versículo seja uma realidade na vida 
de nossos filhos, cabe a nós, pais e mães, em obediência a Palavra de Deus, 
evangelizar e discipular nossos filhos. Precisamos além de levá-los a Jesus, 

ensiná-los a crescer na intimidade e comunhão com Deus.Ensinar a criança no 
caminho em que deve andar é muito mais do que levá-la a igreja domingo após 
domingo, é muito mais do que ensiná-la a ser religiosa, é muito mais que ensiná-
la a orar na hora das refeições, é muito mais que proibí-la de assistir um desenho 
da Disney, é muito mais que ler a Bíblia só no dia em que dá tempo, é muito 
mais do que cursá-la em um colégio cristão, é muito mais que delegar a profes-
sora da Escola Dominical o que Deus nos delegou como pais.  
Ensinar a criança no caminho em que deve andar é viver 
a vida de Cristo a cada momento de nossa vida, é exalar 
o bom perfume de Cristo em nossos lares, para que nos-
sos filhos vejam Cristo e o seu amor através de nós.  
Ensinar a criança no caminho em que deve andar é levá-
la a amar a Jesus de todo o seu coração e sua alma, como 
nós amamos, é ensiná-la a ter comunhão íntima com Je-
sus como nós temos, ensiná-la a ter desejo de orar, falar 
com Deus como nós, é ensiná-la a ter fome da Palavra e 
se alimentar diariamente como nós nos alimentamos.  
Ensinar a criança no caminho em que deve andar é colo-
car a Palavra de Deus no coração e na alma de nossos 
filhos, estando sempre a frente dos seus olhos. É ensinar 
a tempo e fora de tempo, é almoçando na mesa, brincan-
do no chão, tomando banho, fazendo jantar, comendo 
juntos. Andando no caminho da padaria, da escola, do 
shopping, da feira, do parque. É ensinando na hora de 
deitar, na hora de se levantar para a escola (Deuteron.. 
11:18 a 21) e quando for velho não se desviará deste caminho, pois as promes-
sas de Deus são verdadeiras, não mudam e não falham.   
Sendo assim porque tantos jovens que foram "criados em lares evangélicos" e 
foram "criados na igreja" estão hoje longe de Deus, desviados para as drogas, 
alcoolismo, prostituição, marginalidade? Ou mesmo não querendo nada com 
Deus. Quem falhou ? Deus ou nós os pais?Hoje é o tempo urgente para viver-
mos essa promessa de Deus em nossos lares, pois como pais desta geração pre-
cisamos também com urgência obedecer e viver a Palavra de Deus em Deutero-
nômio 11 e Salmos 78.  
ClaudClaudClaudClaudia Guimarãesia Guimarãesia Guimarãesia Guimarães

S 
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Claudia Guimarães 
       

ou Ângela, nascida no dia 12 de março, tenho 29 anos, sou viçosense, ca-
sada com o também viçosense Jose Arlindo há quatro anos, ele faz ani-
versario no dia 11 de março, tem 39 anos de idade e trabalha na CEMIG 
como eletricista há 20 anos e tem um casal de filhos do primeiro casamen-

to, o Alecsander com 13 anos e a Ludmila com 10, ambos moram conosco. 
 
Sou técnica em enfermagem trabalhei cinco anos no hospital são João Batista no 
setor de Emergência e me afastei no ano passado para me dedicar aos estudos. 
Atualmente sou graduanda em Direito pela faculdade ESUV. 
 
Tivemos o privilegio de conhecer o pastor Helinho e Glaúcia e fomos seus vizi-
nhos por um tempo, simpatizamo-nos e iniciou uma verdadeira amizade com 
direito a almoço, café e um agradável e descontraído bate papo, onde surgiu o 
convite para conhecermos a CPV, participamos algumas vezes do núcleo em sua 

casa, mas não continuamos e al-
gum tempo depois mudamos de 
endereço e ficamos sem contato. 
Somos de famílias católicas por 
tradição, mas não praticávamos e 
sempre sentíamos desejo de co-
nhecer uma igreja que se identifi-
casse conosco e nos aceitassem 
sem discriminação, pois sabemos 
que ser separado é inaceitável por 
algumas igrejas e isso nos excluía 
completamente. 
 
O Arlindo no inicio desse ano es-
tava decidido a ter uma aproxima-
ção maior com Deus e resolveu 
visitar a CPV, mas eu não fui, pois 
não havia sentido desejo ainda, 
pouco tempo depois senti também 
algo muito especial como uma 
inquietação incontrolada e não me 

contive, fui também e o resultado foi maravilhoso, finalmente me encontrei e 
começamos a fazer parte desse povo maravilhoso, que hoje é nossa segunda fa-
mília, e a partir daí nossa vida mudou muito recebemos inúmeras bênçãos, parti-
cipamos do núcleo um, do acampamento fazemos discipulado e queremos cada 
vez mais nos aproximar de Jesus.  
 
Podemos dizer que quando Jesus nos chama não há como recusar, temos que 
deixá-lo entrar em nossa vida, mudar tudo que ele quiser e descansar seguro em 
seus braços! 

S 
xxxx Conheça seu irmão 
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Fé e obras  
Tg 2.24 

 
A fé é o meio ou o instrumento pelo qual uma pessoa é salva. Os cristãos são 
justificados diante de Deus pela fé (Rm 3.26; 4.1-5; GI 2.16) e, pela fé, eles vi-
vem sua vida (2Co 5.7) e sustentam sua esperança (Hb 10.35-12.3).  
 

 fé não pode ser definida em termos subjetivos, como um sentimento ou 
uma determinação otimista. Nem é uma ortodoxia passiva. A fé é uma 
reação, dirigida a um objeto e definida por aquilo que é crido. A fé cristã 

é confiança no Deus eterno e em suas promessas garantidas por Jesus Cristo. Ela 
é produzida pelo evangelho, quando o evangelho é entendido através da obra 
graciosa do Espírito Santo. A fé em Cristo é um ato pessoal, que envolve a men-
te, o coração e a vontade, uma vez que é dirigida ao Deus pessoal e não a um 
ídolo ou a uma idéia.  
 
É comum analisar-se a fé como envolvendo três passos: o conhecimento, o as-
sentimento e a confiança. Primeiro, é o conhecimento ou a familiaridade com o 
conteúdo do evangelho; segundo, é o consentimento ou o reconhecimento de 
que o  evangelho é verdadeiro; e, terceiro, é a confiança, o passo essencial para a 
entrega do eu a Deus. Esses passos andam juntos no sentido de que só pode ha-
ver fé em Cristo quando o evangelho é conhecido e sua verdade aceita (Rm 
10.14). Calvino definiu a fé como "um firme e seguro conhecimento do favor 
divino para conosco, fundado sobre a verdade da livre promessa em Cristo e 
revelado à nossa mente e selado em nosso coração pelo Espírito Santo" (Calvi-
no, lnstitutas, 11I.2.7).  
 
Através da fé, recebemos a Cristo, 
que satisfez a lei em nosso favor. 
Desse modo, somos justificados a-
través da fé somente, sem as obras 
da lei. Porém, uma vez que a fé nos 
une a Cristo, ela não pode ser sem 
vida. Dirigida para Deus e firmada 
nele, ela é ativa e "atua pelo amor" 
(GI 5.6), procurando fazer todas as 
"boas obras, as quais Deus de ante-
mão preparou para que andássemos 
nelas" (Ef 2.10). A justificação é só 
pela fé, mas a fé justificadora nunca 
está só.  
 
Quando Tiago diz que a fé sem as obras é morta, está descrevendo a fé que co-
nhece o evangelho e até mesmo concorda com ele, mas não tem chegado à con-

A 

xxxx Doutrina 
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fiança em Deus. A falta de crescimento, de desenvolvimento e a ausência de 
frutos de justiça mostra que o livre dom de Deus, em Cristo, nunca foi recebido. 
A resposta para aqueles que têm esse tipo de fé não é a de salvarem-se a si mes-
mos, estabelecendo uma justiça própria, como se pudessem criar fé por seus 
próprios esforços, mas invocar o nome do Senhor (Rm 10.13). Só Deus pode 
salvar aqueles para quem a salvação é impossível de outro modo (Mc 10.27). 
Paulo mostra que as boas obras não podem desfazer essa impossibilidade; Tiago 
mostra que a fé exigida é a fé que descansa no Deus vivo.  
 

esmo depois de termos crido, as boas obras que fazemos nunca são per-
feitas. Elas são aceitáveis a Deus só por causa da misericórdia de Cristo 
(Rm 7.13-20; Gl 5.17). Expressamos nosso amor para com Deus, fa-

zendo aquilo que agrada a ele, e ele, em sua bondade, promete recompensar-nos 
por aquilo que fazemos (Fp 3.12-14; 21m 4.7-8). Com isso, não tomamos Deus 
nosso devedor, nada mais do que quando primeiro cremos nele. Como Agosti-
nho observou, Deus, quando nos recompensa, está coroando graciosamente seus 
próprios dons graciosos. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

M 
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Pai, herói e companheiro 

 

Pai 
a tua presença constante 
o olhar às vezes distante 
me fazem te admirar 

Pai 
o teu abraço apertado 

mãos firmes e sempre ao meu lado 
me dão forças pra caminhar 

Pai 
o teu sorriso ilumina 
a tua voz me fascina 
me acalma nas horas de dor 

Pai 
amigo, herói, companheiro, 

sincero, leal, verdadeiro 
o meu exemplo de amor 

Pai 
hoje eu quero te agradecer 
ter me dado o dom de viver 
de ser forte, crescer e lutar 

Pai 
quero dar-te um abraço bem forte 

e sorrir bem feliz pela sorte: 
ser teu filho e poder te abraçar 

 

Leonardo AndréLeonardo AndréLeonardo AndréLeonardo André    

xxxx Dia dos pais 
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Ministério infantil 
 
 

 

 

 

 

Título: Descobertas e Soluções -  

Autor: Trabalho em Conjunto 

Editora: Ministério Igreja em Células 

Resumo 
Essas revistas foram elaboradas para serem usadas na celebração (escola dominical), nos núcleos 
e nos lares. O objetivo é ajudar as crianças a desenvolverem suas potencialidades manuais, re-
forçando o princípio aprendido no encontro por meio de atividades psicomotoras, oportunizando 
a prática do mesmo. Também visa ajudar as crianças de 7 a 12 anos a desenvolverem o hábito 
devocional. Porque esperar que elas cresçam para prepará-las para esses momentos preciosos 
com o Senhor? O facilitador deve incentivar as crianças a meditarem diariamente na Palavra de 
Deus. O dever de verificação compete aos pais. 

 

Título: Viver com Jesus - A família de Deus. 

Autor: Daphne Kirk 

Editora: Ministério Igreja em Células 

Resumo 
O Viver com Jesus é uma ferramenta de discipulado (composta por 6 fascículos) que pode ser 
utilizada de diferentes maneiras, mas o uso mais eficaz será no contexto familiar (pais e filhos).  
O seu objetivo é estimular e aprofundar os relacionamentos entre os pais e seus filhos.   
Seu conteúdo traz uma série de atividades dinâmicas e divertidas, que conduzirá você a ter um 
tempo de qualidade, instruindo e estudando princípios bíblicos junto com os seus filhos.  
FASCÍCULO 1 - A FAMÍLIA DE DEUS: 

Bem-vindo à família de Deus; 
A que lugar você pertence?; 
Quem é a sua família?; 
Recebendo o cuidado da família; 
Seu novo corpo; 
Crescendo em família. 

 

    
Edna AlvesEdna AlvesEdna AlvesEdna Alves    
Coordenadora do Ministério Infantil 

xxxx Ministério infantil 
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Novo tema para nossas crianças  
Estamos iniciando neste mês o novo tema para as crianças do nosso Ministério 
Infantil: Descobertas e Soluções. Será baseado nas cartas de Paulo aos Galátas, 
Efésios, Filipenses e Colossenses. 
 

 nossa oração é que 
esse material seja in-
tensamente usado pelos 

pais em momentos lúdicos e de 
crescimento espiritual com seus 
filhos, para que nossas famílias 
 venham a ter uma vida de ple-
na comunhão com o Senhor e a 
serviço do Reino. Para honra e 
glória Dele. 
 
Amém? Qualquer dúvida esta-
mos à disposição dos pais. 
  

Discipulado Infantil  
Este é o primeiro fascículo, de 6, para iniciarmos o nosso discipulado infantil. 
Pedimos as orações de todos para que esses estudos promovam o crescimento 
espiritual das nossas crianças e para que a vida da igreja seja coerente com a 
Palavra. Que tenhamos "vida na vida" para mostrarmos a elas o grande amor do 
Senhor Jesus. 
 

Um presente para o papai 
Acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto, um curso muito interessante e importante 
para todos os pais e lideres da CPV: CECI  - Curso de Educação Cristã Infan-
til 
 
Vamos orar por este evento e nos envolver!  
 
Objetivo do curso: Conscientizar e subsidiar a toda a igreja sobre a importância 
de conduzir as crianças a Cristo, integrando-as na igreja. 
 

Edna AlvesEdna AlvesEdna AlvesEdna Alves    
Coordenadora do Ministério Infantil 

A 
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Salvem a Mata Atlântica 
 

uando Cabral e a sua turma chegaram ao Brasil, deram de cara com uma 
floresta linda, com um monte de plantas e bichos que nem em sonhos os 
europeus imaginavam existir: era a Mata Atlântica!  

 
Naquela época, 15% do Brasil era coberto por essa mata. Nada mais, nada me-
nos do que 1 milhão e 363 mil quilômetros quadrados, cobrindo 17 estados bra-
sileiros, do nordeste até o sul, em uma faixa próxima ao litoral. Devia ser uma 

belezura, né? E era: imagina 
só uma floresta cheia de ár-
vores grandonas como o je-
quitibá, o jacarandá, o cedro, 
a araucária, o mogno, orquí-
deas de todas as cores, 
bromélias de todos os tama-
nhos, cipós, palmeiras… e 
os animais? Era bicho que 
não acabava mais: aves, ma-
cacos, répteis, onças, roedo-
res, insetos… a Mata Atlân-
tica era um show de diversi-
dade!  

 
E o que os portugueses fizeram quando viram aquela maravilha toda? Resolve-
ram explorar com consciência, respeitando a natureza? Que nada: de cara, eles 
já foram explorando o pau-brasil e devastando o que estivesse pela frente! E de 
lá para cá, a vida das plantas e bichos da Mata Atlântica ficou muito, mas muito 
difícil mesmo… 
 
E a culpa foi do progresso... 
 
Se, para a gente, a chegada dos portugueses significou o nascimento do povo 
brasileiro, para a Mata Atlântica ela foi o começo de uma longa série de maus-
tratos. Dessa primeira atividade econômica, que foi a exploração do pau-brasil, 
até hoje, foi nos "domínios" da Mata Atlântica que aconteceram quase todos os 
ciclos econômicos do Brasil.  
 
Primeiro foi o ciclo da cana-de-açúcar, que sustentou o Brasil até o final do sé-

Q 
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culo 18 e foi responsável pela devastação quase completa da Mata Atlântica 
nordestina. Depois, foi a vez da Mata Atlântica do sudeste sofrer o diabo duran-
te o ciclo do café, que começou no século 19 e durou até 1930. A criação de ga-
do, as indústrias, o surgimento de grandes cidades, tudo isso aconteceu aonde? 
Em cima da Mata Atlântica, é claro! À medida que o Brasil crescia, a Mata A-
tlântica diminuía.  
 
E hoje, como será que essa mata maltratada ficou? 

 
enos de 8%: foi isso que sobrou da Mata Atlântica brasileira. Ou seja, 
92% dessa floresta foram 
para o beleléu! 92%! É muita 

coisa! Dos 1.363.000, sobraram mais 
ou menos 100 mil quilômetros quadra-
dos! De 15% do Brasil, agora a Mata 
Atlântica cobre só 1%! Desse 1%, qua-
se 90% estão no sul, sudeste e centro-
oeste. Das 202 espécies de animais 
ameaçadas de extinção no Brasil, 171 são da Mata Atlântica! Não dá para não 
usar ponto de exclamação no final dessa frase: a situação da Mata Atlântica é 
muito triste e muito séria!  
 
Se essa floresta (bate na madeira) desaparecer, o mundo inteiro sai perdendo… e 
muito. É que a Mata Atlântica é um daqueles "presentes" supervaliosos que a 
natureza dá para a gente: ela não só é recordista mundial em diversidade de es-
pécies de árvores ("apenas" 20 mil espécies), como 50% das árvores de lá são 
endêmicas, ou seja, só existem lá e em nenhum outro lugar do planeta! Além 
disso, ela também abriga bacias hidrográficas importantes.  
Achou pouco? Então vamos começar a falar de números: lá existem 130 espé-
cies de mamíferos, 51 delas endêmicas; 160 espécies de aves endêmicas, 143 
espécies de répteis, 183 espécies de anfíbios… ufa é de perder o fôlego!  
E a hora de salvar tudo isso é agora! Tem cientistas que acreditam que se nada 
for feito em 2010 a Mata Atlântica vai ter sumido completamente do mapa! Não 
só a floresta e os bichinhos iriam desaparecer, mas grande parte da população 
brasileira ficaria sem água! 
Ainda bem que tem muita gente boa trabalhando para cuidar dessa floresta boni-
ta...  
 
Quer saber mais? Então visite o site da Fundação SOS Mata Atlântica! 
 

Ana Paula FernandesAna Paula FernandesAna Paula FernandesAna Paula Fernandes    

M 
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Como estamos? Vou fazer uma descrição do qe temos feito. 
 
Mês passado demos um grande passo de fé. Fundamos a Missão Caracol. A mis-
são tem a função de servir ao Reino com um público alvo: crianças, adolescen-
tes e jovens.  
 
Nosso primeiro trabalho, informal, aconteceu na praça pública de Chapadão do 
Sul. Fizemos duas vezes, e em função do serviço tivemos que parar. 
Sábado dia 17 de julho realizamos nosso segundo trabalho com os filhos dos 
funcionários públicos do município. O tempo ajudou muito. Tivemos 25 crian-
ças. Foi muito bom, e as crianças puderam ouvir, ver e brincar com Jesus. 
Conseguimos várias doações e patrocínios, que ajudaram na confecção das ca-
misetas, e na compra de materiais. 
 
Semana que vem, dias 23, 24 e 25 teremos uma EBF na Igreja Presbiteriana Re-
novada. Como somos um "braço" de auxílio da igreja, aceitamos o convite do 
pastor para realizarmos. Esperamos 200 crianças nessa EBF.  
 
Tivemos também no dia 16 de julho um trabalho junto com o CRAS, Centro de 
Referencia de Assistência Social, onde trabalhamos com crianças carentes onde 
as famílias fazem parte do Bolsa família. 
 
Pedidos de oração: 
• Pela EBF. 
• Pela abertura de novos campos 
• Pela aquisição de um carro (estamos usando bicicleta, e tem sido dificil) 
• Pela nossa família. 

 

Wagner, CWagner, CWagner, CWagner, Claudia laudia laudia laudia NNNNicole e icole e icole e icole e AAAAnne nne nne nne     
 
 
 
 
 

 
Você não consegue 
voar com uma asa só. 

xxxx Notícias do campo 
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Do ativismo do cotidiano... 

 
Ativismo nos negócios do Reino é desculpa  

para negligenciar o Rei. 
(Anônimo) 

 
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. 

(Desconhecido) 
 

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

o Senhor não estará atuando. 
(Desconhecido) 

 
Em muitas igrejas de hoje temos movimentação mas não união. 

(J. Blanchard) 
 

É possível ser muito ativo no serviço de Cristo e ainda esquecer de amá-lo. 
(P. T. Forsyth) 

 
 

"Respondeu Jesus:  
"O mais importante é este: 'Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus,  

o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, 
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças'.  

O segundo é este: 'Ame o seu próximo como a si mesmo'.  
Não existe mandamento maior do que estes".  

(Jesus Cristo - Marcos 12.29-31, NVI) 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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