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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@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; Álvaro/Sheilla Neves (EUA) - 
ajmneves@ufv.br; José Henrique/Dilcimar (Brasília, DF) - josehenrique.mello@cesan 
.com.br; Osmar Júnior (Manaus-AM) - junioror_@msn.com; Sarah Alves (Itabira-MG) - sa-
rahmoraesalves@yahoo.com.br; Stanley/Cynthia Oliveira (Tailândia, PA) - jstan-
ley_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: Você foi resgatado para servir 
   
Objetivos:  

-Desafiar os líderes a encontrar e treinar novos líderes para suprir as demandas existentes. 
-Encorajar os irmãos a exercitarem os seus dons na comunidade de fé. 
-Multiplicar o número de irmãos que servem amando e que amam servindo   

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
05 Aceite o seu chamado Jr 1.4-10 Helinho 05 
12 Use o que você recebeu 1Pe 4.7-11 Helinho 06 
19 Invista na carreira de modelo 1Pe 5.1-4 Helinho 07 
26 Você está livre para servir Mt 8.14, 15 Helinho 08 
     
   
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia Coord. da recepção e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
05 GILMAR e Cláudio Cássia e Rolf  
12 SÉRGIO e Hilário Daison e Tia Maria  
19 CHIQUINHO e Glauco   Lígia e Jorge 
26 GLAUCO e Gilmar  Gláucia e Helinho 
   
   
Ministério Infantil - Facilitadoras 
Dia Lição Salas 0 a 2, 3 e 4, e 7 a 10 anos 
   
05 Plano Secreto Lúcia, Bruna; Sarah, Davi  
12 Marcas do amor Elaine, Isabela; Marcella, Vitor  
19 Filhos da Luz Cássia, Isabela; Yara, Davi 
26 Soldado de Cristo  Lúcia, Yume; Sarah, Vitor  
   
   
Reuniões de Núcleos 
Dia da semana   Núcleo Servos-líderes 
   
Segunda 02 

06 
Edgard e Edna (3891-8557);  
Hilário/Ana Paula e Lúcia/A. Paula (3882-2489) 

Terça 03  
04 
05 

Gilmar e Lidiane (3892-4398); 
Osmar/Terezinha (3891-3382);  
Marília/Sérgio (3892-2893);  

Quarta 01 Helinho e Glaúcia (3885-1955);  
Quinta 10 

11 
Júlia, Glauco e Ézer (3892-4539).   
Dona Angélica (3891-2311). 

Sexta 08 Priscila, Tatiana, Jamile, Eduardo (3892-9608). 
Domingo Discipulado Discipulado às 10h00 e Celebração às 18h15.  

xxxx Calendário 
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Você foi resgatado para servir 
“...O filho do Homem, não veio para ser servido mas, para servir...” Mt 20.28 

 
inguém foi resgatado para ser servido, mas para servir. Deus não nos 
chamou para ficarmos de braços cruzados, como assistentes dos seus 
feitos. Infelizmente, muita gente se encontra na igreja interessada em 

ser agradada e servida. Já se ouviu falar até daqueles que estão na igreja sim-
plesmente para melhorar a reputação. Não é este o plano de Deus para os que 
foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Quando alguém entra na igreja 
para ser servido, acaba decepcionado, porque não é este o objetivo da vida cris-
tã.  
 
Fomos resgatados por Deus para servir ao rei. A vida cristã é mais do que parti-
cipar das celebrações, ou ter o nome no rol de membros da comunidade. Cada 
cristão recebe dons e várias o-
portunidades para serviço ao rei. 
Somos cooperadores na missão 
de Deus. A comunidade possui 
uma dinâmica, onde cada mem-
bro tem responsabilidades e pri-
vilégios. Mas para evitar confu-
são são eleitos lideres que orien-
tam e suprem várias demandas, 
de forma voluntária e coopera-
dora para treinar e desafiar ou-
tros a fazerem o mesmo. No 
entanto, Cristo continua sendo a 
cabeça da igreja; do contrário, seriamos tripulantes de barco onde cada um rema 
numa direção diferente, navegando rumo ao naufrágio. 
 
Portanto, os resgatados formam uma agência do reino no mundo, a qual deve 
agir com ordem e decência, procurando servir ao rei da melhor maneira possí-
vel. Isso envolve você e sua família que foram resgatados por Cristo. Então va-
mos caminhar juntos e conhecer melhor o rei e as necessidades do seu reino e 
nos dispor ao seu serviço. Porque fomos... 
 
Você foi resgatado para servir. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

N 

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 
    
02 Isabela Batista 21 Casamento Sérgio e Marília 
05 Casamento Álvaro e Sheilla 21 Evaldo 
05 Hadassa (Kathie/Taumaturgo) 21 Júlio (Fernanda) 
07 Cláudia Garcia 23 Ubiracy Lima 
07 Casamento Emeric e Marcy 23 Eni 
09 Lisa 24 Luiz Antônio (Cristina) 
11 Angélica Ferreira 24 Affonso Zuin 
13 Igor 28 Casamento Tatão e Neuza 
17 Bruna Duarte 29 Danielle (Kalebe) 
18 Stanley Oliveira   
 
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.  
Coloque sempre o recibo no gasofilácio:  
B.Brasil (ag 428-6) – 45.808-2  
CEF (Ag 584-3) – 614-0  
 
 
TÚNEO DO TEMPO DA CPV – 10 anos  

2000     Início no Salão da R. Jequeri.  
2001, 2002 e 2003 Congregação e estruturação em rede de núcleos para e  

       vangelismo no pastorado do Cácio/Elisângela.  
2004     Pr Auke por 5 meses, autonomia da IPV, recomeço com  

       reestruturação em igreja.  
2005-2006-2007 Pr Paulo Leal, manutenção.  

 2008     “Namoro” com Pr Helinho/Gláucia.   
2009     Aprendizado do Pr Helinho/Gláucia.  
2010     Adaptação e interação com a realidade para desenvolvi 

    mento com Pr Helinho/Gláucia.  
 
DATAS DO MÊS  
 

SETEMBRO 
D S T Q Q S S 
   01 02 03 04 
05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
             

07 – Feriado.  
12 – Café com líderes. 
19 – Caminhada Ecológica. 
26 – Debate s/Negócios e Finanças.  
30 – Feriado. 10ª. Festa da Criança.   

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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A CPV está tuitando e você pode seguir, apren-
dendo e se envolvendo com o pensamento da 
CPV no www.Twitter.com/cpvicosa 

 
A CPV está no grupo do Yahoo para 
relacionamentos por e-mails. Você 
também pode participar: cpvicosa@yahoogrupos.com.br 
 
A CPV está acessível na internet.  
Lá você encontra material para estudos e discipulado desenvolvido e adaptado 
nos últimos 10 anos da CPV:  
http://cpv.org.br/ebttreinamento.php  
Também a lista de telefones:  
http://www.cpv.org.br/downloads.php  
Além de todos os boletins desde 2002:  
http://www.cpv.org.br/boletins2010.php  
Visite a página e conheça a CPV, onde você está servindo ao próximo em amor.  

  
A CPV utiliza o Ministério de Igrejas em Célu-
las para o treinamento de líderes e material in-
fantil. Visite:  
http://celulas.com.br    

 
NOVA GRÁVIDA  
A família do Serginho e Beatriz está em festa! 

É que a Luiza vai ganhar um irmãozinho/a. Parabéns a família querida e saibam 
que esse bebê é muito bem vindo na família CPVense. Parabéns a Judite e Elias 
por mais um netinho. Que o Senhor continue abençoando a família toda. 

 
O QUE TEM A VER A CPV COM O CEM?  
www.cem.org.br  
O CEM é uma associação civil, juridicamente 
autônoma sem fins lucrativos e completa 27 anos 
em outubro deste ano.  
Nasceu em Viçosa com o objetivo de oferecer cursos, treinar e enviar profissio-
nais missionários (Ag. Interserve) e auxiliar na influência da consciência mis-
sionária das igrejas brasileiras.  

xxxx Notícias gerais 
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Por força do Estatuto a assembléia geral é formada por aproximadamente 50 
pessoas residentes e membros de uma das igrejas evangélicas de Viçosa, tornan-
do estas igrejas diretamente responsáveis pelos destinos do CEM.  
Neste caso, a CPV também é responsável pela gestão do CEM, com assento de 
alguns dos seus membros na Assembléia Geral e de outros envolvimentos dire-
tos e indiretos.  
O campus e sede do CEM tem estrutura de alojamentos, apartamentos, refeitó-
rio, pavilhão de aulas e escritórios. Fica logo depois da UFV na saída para Co-
imbra.  
 
O CASAL EDUARDO E Sarah são alunos do curso de 
Missiologia do CEM e fazem estágio de treinamento na 
CPV. Eles pretendem servir às crianças da 
Quirguízia na Ásia Central. Veja mapa 
mundi no mural da CPV.   
 
4 DIAS DE CARNAVAL.  
Sábado, Domingo, Segunda e Terça. R$ 10,00 por turno.  
R$ 30,00 por dia. 4 dias = R$ 120,00.  
ESTÁ CHEGANDO O III ACAMPPS DE 2011  
- SÍTIO EVA, PERTO DE VIÇOSA.   
Faça uma poupança e guarde R$ 20,00 por mês a partir de hoje, você vai garan-
tir sua vaga integral no próximo acampamento. Prepare desde agora.  
 
CAFÉ COM LÍDERES NO 1º. DOMINGO  
Para compartilhar, meditar, orar, contemplar, sonhar, aumentar a paixão pela 
proclamação, fortificar o trabalho para a maturidade e da maturidade para o ser-
viço, conhecer bem a proposta e visão da CPV e ajudar ou nivelar conceitos e 
idéias é que nos reunimos domingo de manhã. Participe.  
 
ESPIRITUALIDADE NO MEIO AMBIENTE. Disse Deus: 
Cuida do jardim pra Mim. Vamos fazer dos 11.000 m2 da nos-
sa área comum do Centro de Convivência um modelo de jardim? 
Cuide da sua árvore. Converse com o Sérgio ou Rolf.  

 
REBUSCA – Associação de Ação Social 
Apadrinhe uma criança por apenas R$ 40,00 com débito 
em conta bancária. Fale com a TiaEdna hoje (3891-
3307).   
 
 EM 30 DE SETEMBRO, 

QUINTA-FEIRA, FERIADO EM VIÇOSA, SERÁ 
A 10ª FESTA DA CRIANÇA NA CPV  
Fique atento e ajude a organizar e participe deste envol-
vimento com as criança da nossa região. Falar com a 
TiEdna. 3891-8557.   
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EMPREGADO OU EMPREGADOR?  
NEGÓCIOS E FINANÇAS.  
Debatendo este assunto com o Edgard.  
Dia 26, domingo de manhã. Aos profissionais, empresários e empreendedores 
cristãos que desejam debater sua Missão. Não há diferença entre o sagrado e o 
secular. A totalidade do seu projeto é espiritual. Não há distinção entre profis-
sionais religiosos e leigos.  
 
SARAU – O que é?  
Wikipédia: É um evento cultural ou musical realizado geralmente em casa parti-
cular onde as pessoas se encontram para se expressarem ou se manifestarem ar-
tisticamente.  
Um sarau pode envolver dança, poesia, leitura de livros, música acústica e tam-
bém outras formas de arte como pintura e teatro.  
Evento bastante comum no século XIX que vem sendo redescoberto por seu ca-
ráter de inovação, descontração e satisfação.  
Consiste em uma reunião festiva que ocorre à tarde ou no início da noite, apre-
sentando concertos musicais, serestas, cantos e apresentações solo, demonstra-
ções, interpretações ou performances artísticas e literárias.  
  
ACONTECEU EM AGOSTO:   
1 – Iniciado dia 3 nova turma do Curso de Pintura na CPV atendendo a comuni-
dade do nosso entorno, coordenado pela Cisa e Maruza.  
2 – Curso para Pais de crianças da CPV e outras igrejas com o Pastor da Sarah e 
Eduardo em Belo Horizonte nos dias 28 e 29, sobre o valor, teologia e estratégia 
para alcançar nossas crianças.  
3 – Semana da esperança de 16 a 21 para estudantes da UFV com o Pr Arioval-
do Ramos. Na abertura, ao ar livre em frente ao DCE foi apresentado o ministé-
rio da Rebusca pela TiEdna.  
4 – Feijoada densa, gostosa e com excesso de fartura da Dona Marlene. Muita 
participação, envolvimento gerando bons recursos para pagamento da dívida da 
construção. Domingo dia 15.  
5 – Recebemos de volta depois de um ano nos EUA, a família Hilário, Ana Pau-
la, Lucas e Rafael que tiveram boas experiências e amizades em grupo pequeno 
e já assumiram aqui a liderança do núcleo 6. 
6 – Enviada por um ano como missionários fazedores de tendas nos EUA a fa-
mília Álvaro, Sheyla, João Vítor e Ana Clara.  
7 – Um ótimo SARAU na sexta dia 20 na casa da TiEdna com os músicos e jo-
vens da CPV. Quatro violonistas (Ricardo, Kléos, Serginho, Glauco e os batu-
ques do Ézer) tocando e cantando desde os clássicos, passando pelo popular, 
sertanejo até o samba brasileiro, numa riqueza enorme.    
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ENCONTROS ABERTOS DE ORAÇÃO, ALÉM DO NÚCLEO: 

1. Terça-Feira, 16h00: Tarde no Caminho de Oração. 
2. Terça-Feira, 18h00 e 20h30: Intercessão com líderes. 
3. 1º. Domingo do mês - 8h30: Café com líderes. 
4. Última Sexta dos meses ímpares: Meia noite de vigília em lua cheia. 
 
• Pela saúde Deleise, Sr. Algemiro, Yara e Dona Ly-
dia; 

• Por líderes que servem amando: Servindo o su-
bordinado e sendo submisso ao superior. O Senhor 
capacita os sacerdotes reais pelo Seu Espírito. O Se-
nhor deseja contar com lider apaixonado por Jesus, 
que proclame as Boas Novas, que seja Sal, Luz e 
Fermento pelo mundo afora; 

• Por cada um dos Núcleos de desenvolvimento es-
piritual, onde acontece o pastoreio na CPV e por um 
ambiente terapêutico e de curas e também de Evange-
lismo do amigo;  

• Por recolhimento e distribuição das cestas diaconais e pelo desenvolvi-
mento comunitário com geração de renda, adotando famílias com necessi-
dades na nossa região e pelos projetos de desenvolvimento comunitário, co-
mo Pintura, Vestibular e outros;  

• Pela continuação da construção do centro de convivência, Para haver foco 
e valorização do relacionamento íntegros e não do templo ou local.;  

• Por confissão pública de pecados conforme Tg 5.16 gerando quebranta-
mento e bom uso do Quarto de Escuta individual;  

• 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); 12.Álvaro e Sheyla (EUA); 13.William e 
Isméria (Colatina-ES).  

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

xxxx Amar e orar uns pelos outros... 
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xxxx Encontro de casais 
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Claudia Guimarães 
       

CPV em núcleos, por quê? 
 

a) Porque queremos reproduzir a vida exemplar de Jesus, usar seu método 
de ensino, resistir às tentações como resistiu. Lidar com os conflitos 
como ele lidou, nos concentrar na Missão para qual Deus nos chamou 
do mesmo modo como Jesus fez.  

b) Queremos trabalhar com Deus, onde Ele está trabalhando.  
c) Queremos assumir e obedecer ao envio que recebemos de Jesus, assim 

como Ele foi enviado pelo Pai, Ele nos enviou para treinamento da ima-
turidade para maturidade e para o serviço.  

 

ImaturidadeImaturidadeImaturidadeImaturidade

MaturidadeMaturidadeMaturidadeMaturidade

LideranLideranLideranLideranççççaaaa

 
 

Sem um Sem um Sem um Sem um Sem um Sem um Sem um Sem um 

sistema de sistema de sistema de sistema de sistema de sistema de sistema de sistema de 

treinamentotreinamentotreinamentotreinamentotreinamentotreinamentotreinamentotreinamento

=
Problemas Problemas Problemas Problemas Problemas Problemas Problemas Problemas 

nos nos nos nos nos nos nos nos 

NNNNNNNNúúúúúúúúcleoscleoscleoscleoscleoscleoscleoscleos

Escassez Escassez Escassez Escassez Escassez Escassez Escassez Escassez 

de de de de de de de de 

llllllllííííííííderesderesderesderesderesderesderesderes

+

 
Liderar é influenciar positivamente, servindo.  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 
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Dons e ministérios 
Ef 4.7 

 
 novo testamento retrata dois tipos genéricos de ministérios dentro das 
igrejas locais. Ao passo que todos os cristãos desempenham papéis de 
ministério informal, alguns mantêm cargos ministeriais formais e ofici-

ais. Paulo chamava esses ministros oficiais de “bispos”  e “diáconos” (Fp 1.1) e, 
às vezes, referiu-se aos “bispos” (literalmente “supervisores”) como “anciãos 
(Tt 1.5, 7). Os “bispos” ou “anciãos” desempenhavam a responsabilidade primá-
ria de governar e ensinar a igreja (1Tm 5.17) e os “diáconos” eram aparente-
mente encarregados especialmente do ministério de suprir as necessidades mate-
riais dos crentes (At 6.1-6; 1Tm 3.8; Tg 1.15-16). 
 
Fica claro, porém, que esses oficiais que supervisionam as igrejas locais não 
devem restringir os ministérios informais, mas, pelo contrário, devem facilitá-
los (Ef 4.11-13). Inversamente, os que ministram informalmente não devem ser 
rebeldes ou desagregadores, mas devem permitir que os anciãos dirijam seus 
ministérios de modo ordeiro e edificante (isto é, fortalecedores e construtivos, 
1Co 14.3-5, 12, 26, 40; HB 13.17). O corpo de Cristo (a Igreja) cresce para a 
maturidade da fé e do amor 
“segundo a justa cooperação 
de cada parte” (EF 4.16) e 
realiza sua forma particular 
de serviço, como é concedi-
do pela graça de Deus (Ef 
4.7-12). 
 
A palavra “dom” (literal-
mente “dádiva” ou “doa-
ção”) aparece em conexão 
com o serviço espiritual só 
em Ef 4.7-8. Paulo explica a 
frase “concedeu dons aos homens” (Ef 4.8) no sentido de o Cristo levado em 
ascensão aos céus dando à sua Igreja pessoas chamadas e equipadas para o mi-
nistério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres (Ef 4.11). Tam-
bém, através do ministério capacitador dessas pessoas, Cristo concede uma fun-
ção ministerial a cada cristão. Em outro lugar (Rm 12.4-8; 1Co 12 – 14), Paulo 
chama as habilidades divinamente concedidas para servir de charismata (mani-
festações específicas de charis, “graça”, 1Co 12.1). 

O 

xxxx Doutrina 
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m meio às muitas questões debatidas a respeito dos dons espirituais, no 
Novo Testamento, três certezas podem ser afirmadas. Primeiro, um dom 
espiritual é uma habilidade para expressar, celebrar, demonstrar e, por-

tanto, comunicar Cristo de um modo que edifique e fortaleça a fé em outros cris-
tãos e faça a Igreja crescer. Em segundo lugar, os dons espirituais podem de 
modo geral ser classificados em dois grupos: habilidades para falar, e habilida-
des para prestar ajuda prática com amor. Em Rm 12.6-8, a lista de dons feita por 
Paulo alterna-se entre estas categorias: profecia, ensino e exortação são dons de 
fala; serviço, doação, direção e demonstração de misericórdia, que são dons de 
auxílio. Por mais diferentes que sejam, como formas de atividade humana, todas 
elas são de igual dignidade, quando alguém usa adequadamente o dom que tem 
(1Pe 4.10-11). Em terceiro lugar, não há cristão que não tenha algum dom de 
ministério (1Co 12.7; Ef 4.7). É de cada crente a responsabilidade de descobrir, 
desenvolver e usar plenamente quaisquer que sejam as capacidades para o servi-
ço que Deus lhe deu. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

E 
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São Gabriel da Cachoeira, julho de 2010. 
 

rancisco é um indígena do povo Baniwa. Ouviu o evangelho ainda na in-
fância e foi batizado aos 11 anos de idade, porém, não se firmou no Cami-
nho. Teve uma vida característica de um coração sem Jesus, até que há uns 

três anos, rendeu-se ao Senhor. Ainda 
lembramos o primeiro testemunho de 
conversão que ele deu na igreja e, des-
de então, experimentou uma visível 
mudança de vida. Tornou-se um crente 
comprometido, sempre com um sorriso 
nos lábios, uma palavra de ânimo para 
a igreja e disposição para servir. Com 
alegria, o ordenamos diácono no último 
domingo, numa linda festa quando co-
memoramos o 4º aniversário da Igreja 
Aruak. Foram dois dias festivos, com 
muitos visitantes de várias igrejas da 
cidade e aldeias da região. Pela graça 
de Deus, a liderança local se fortalece a cada dia e a igreja caminha muito bem. 
  
Chegamos a poucos dias das aldeias, onde tivemos um tempo igualmente muito 
bom. Nossa palhoça na aldeia Castanheira já está em condições habitáveis, ape-
sar de restar algumas coisinhas a serem feitas. A escola indígena está funcionan-
do direitinho e pudemos auxiliar a turma do EJA (Educação para Jovens e Adul-
tos). Esperamos ver essa turminha se formando no próximo ano e serão os pri-
meiros da etnia nessa região a concluírem o Ensino Fundamental.   
Estamos também muito felizes com a publicação de mais um material didático 
na língua indígena. Trata-se da 2ª edição do primeiro caderno produzido em 
2007 e tem sido muito útil na alfabetização das crianças na língua materna. Duas 
aldeias já receberam essa nova edição do caderno e distribuiremos para as de-
mais na próxima viagem. 
  
Como família, estamos bem. A Maria Elisa esteve internada nesses dias com 
Pneumonia, mas agora já está se recuperando. 
  
Assim, queremos convidar vocês a se alegrarem com a gente por tudo que Deus 
está fazendo por aqui. O Senhor é bom. Lembrem-se de orar por nossos princi-
pais desafios:  1) progresso no aprendizado da língua indígena; 2) conclusão da 
palhoça na aldeia Castanheira; 3) conclusão do templo Aruak. 
  
Um forte abraço, 
  

CácioCácioCácioCácio, Elisângela e Maria Elisa, Elisângela e Maria Elisa, Elisângela e Maria Elisa, Elisângela e Maria Elisa    
Caixa Postal 15 
69750-000 São Gabriel da Cachoeira – AM  
caciosilva@caciosilva.com.br  

F 

xxxx Notícias do campo 
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Pessoal, tudo bem com vocês? 
  

az tempo que não nos falamos, mas escrevemos para dizer as novi-
dades... Sabemos que alguns até já sabem, mesmo assim queremos 
dizer que depois de um breve tempo no Mato Grosso do Sul agora 

estamos morando em Bom Jesus do Piauí.  
  
Fui chamado para assumir uma vaga de professor efetivo na Universidade 
Federal do Piauí, que tem campus aqui na cidade. Ontem fez duas sema-
nas que estamos por aqui. Pense num lugar quente... E olhe que falaram 
que o pior está por vim, pois os meses de setembro, outubro e novembro 
são os mais quentes do ano. Já alugamos uma casa e aos poucos estamos 
nos adaptando a esta pequena cidade com cerca de 25.000 hab. Apesar de 
ser pequena o movimento aqui é grande, pois esta região é considerada a 
última fronteira agrícola do país. Então, aqui tem gente de todo país. Tem 
muito gaúcho, paranaense, goianos e por aí vaí. Foi muito bom ter mora-
do em Campo Grande, embora por um período curto de tempo, pois a ci-
dade é muito boa. Só sabemos de uma coisa: Glória a Deus por tudo! Es-
tamos muito agradecido a Ele 
pelas oportunidades. O grande 
mérito é Dele! Lenira está bem 
e tentando transferência para o 
curso de direito que é ofereci-
do na universidade estadual, 
que também tem campus aqui.  
  
Vamos ficando por aqui... 
Desculpem as notícias por "a-
tacado". Quando quiserem co-
nhecer o Piauí com seus famo-
sos sítios arqueológicos (con-
siderado berço do homem a-
mericano) venham para cá. 
  
Um grande abraço, 
  

Evaldo e LenEvaldo e LenEvaldo e LenEvaldo e Leniiiirararara    

F 



16 

Contato, Setembro de 2010 

Olá, Querida Igreja!!!!   
rago notícias da terra de Drummond! Estou muito bem por aqui, Deus tem 
sido muito bom comigo! Meu contrato na prefeitura foi renovado até mês 
que vem. Estou cobrindo atestados, férias, licenças... e acabo conhecendo 

vários PSF´s. Gosto muito do trabalho aqui e tem certa possibilidade de prorro-
garem ainda mais meu contrato se não completar o quadro de enfermeiros...   
Mudei de casa há pouco tempo, fui para um PSF diferente e a médica estava 
precisando de gente para morar... Agora moro com uma médica de BH, Aline, e 
uma amiga dentista do interior de São Paulo, Selma, que, por coincidência, mo-
rou comigo quando morávamos em Alfenas. É quase um posto de saúde... uma 

dentista, uma médica e 
uma enfermeira! Sou 
muito grata pela família 
do Alberto que me aco-
lheu por tanto tempo... 
Estou investindo em 
mestrado agora que foi o 
que sempre quis... fiz 
um contato na UFMG e 
preciso estudar muito 
pra passar.   
Continuo frequentando a 
igreja presbiteriana aqui, 
uma família muito que-

rida também que tem maior carinho por mim. Amigos muito amados! Continuo 
com o sax tocando sempre que posso. Há alguns fins de semana atrás fomos to-
car na Igreja presbiteriana de João Monlenvade. E no fim do mês passado fomos 
no pico da bandeira ver o sol nascer lá de cima - uma aventura muito cansativa, 
mas foi divertido!!!   
Deus tem me dado oportunidades muito ricas de falar dEle no meu trabalho e 
para duas amigas em especial, Miriam, que também é enfermeira, e Gerusa, que 
é dentista, por favor, orem 
por elas!   
Obrigada pelo apoio sempre! 
E passando por aqui, venham 
me visitar, tá?!   
Abração!  
Em Cristo,   

SarahSarahSarahSarah Alves Alves Alves Alves    
Endereço novo: 
Rua: Água Santa, 304, apto 102, 
Centro, Itabira /MG 
CEP:35900-009 
Telefones: (31) 8712-2830, (31) 9221-9271 

T 
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Descobertas e Soluções 
 
Esse é o tema desse semestre para as nossas 
crianças do Ministério Infantil. 
 
As lições são baseadas nas cartas de Paulo aos 
Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. 
 
Gálatas: Paulo exorta a igreja afirmando que o 
legalismo não é a condição para que se alcance 
a salvação, pois nos tornamos co-herdeiros de 
Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz. 
E isso é graça! Ele exemplifica essa verdade 
citando Abraão, o pai da fé: (...) ele creu em 
Deus, e por isso Deus o aceitou. 
 
Efésios: Paulo apresenta nesta carta o aspecto prático na vida cristã. Os três pri-
meiros capítulos são um resumo das grandes e eternas verdades da fé cristã. Os 
três últimos capítulos exortam o crente a se conscientizar de sua responsabilida-
de de auxiliar a igreja a cumprir seu papel no plano e propósito de Deus na his-
tória. (...) peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o 
que Deus quis quando chamou vocês. 
 
Filipenses: Um tom de alegria em Cristo está presente por toda essa epístola. 
Apesar das provações de Paulo e das dificuldades enfrentadas pela igreja, o tema 
da alegria em Cristo ressoa dezoito vezes nos quatro capítulos da epístola. Paulo 
parecia estar rindo alto quando ao escrever essa carta, pois tamanha era a sua 
alegria. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor! Repito: tenham alegria!  
 

olossenses: Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos, que era compos-
ta em sua grande maioria por cristãos gentios, enfatizando a divindade de 
Cristo, sua grandiosa missão, a ligação direta com Deus por meio Dele e 

não de anjos, e a sua soberania e majestade. Ele apresenta Jesus como a chave 
que revela os segredos do Pai e comprova sua autoridade sobre todas as coisas. 
(...) portanto já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos 
com Ele. 
 
São quatro Igrejas, quatro realidades, mas um só propósito e direção: Cristo Je-
sus o Senhor, para quem devemos voltar os nossos olhos e guardar nossa espe-
rança da glória eterna com o Pai. 
 
Que essa verdade seja também o alvo maior da nossa fé em Cristo Jesus.  

Edna AlvesEdna AlvesEdna AlvesEdna Alves    

C 

xxxx Contato Kids 



18 

Contato, Setembro de 2010 

 
 

 
Do momento de fazer algo pelos outros... 

 
A decisão-chave... começar agora! 

(autor desconhecido) 
 

A maneira de ir adiante é começar agora.  
Se começar agora, você saberá no ano que vem muita coisa 

que ainda não sabe hoje  
e que não viria a saber no ano que vem se tivesse esperado. 

(William Feather) 
 

Um bom começo é a metade 
(Aristóteles) 

 
Qualquer idade é a idade certa para começar a fazer. 

(Gerard) 
 

Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida 
(Oscar Wilde) 

 
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo fim. 
(Chico Xavier) 

 
Pequenas oportunidades são muitas vezes  
o começo de grandes empreendimentos. 

(Demóstenes) 
 

Quando se sonha sozinho é apenas um sonho.  
Quando se sonha juntos é o começo da realidade. 

(D. Quixote) 
 
 
 

Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam;  
pois esta é a Lei e os Profetas. 
(Jesus de Nazaré Mt 7.12) 

 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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Ubiracy Souza Lima 
 

ilho de Lindolfo de Souza Lima e Laura Pinto de Souza Lima nasceu em 
23 de setembro de 1930 (portanto, fazendo 80 anos agora). Viçosence da 
terrinha, casou-se com a também viçosence, descendente de espanhóis, 

Lydia Iglesias Souza Lima. Eles viveram 3 anos em São Paulo onde nasceu o 
primeiro filho José Mauro. Voltou para Viçosa e depois de ser comerciante, do-
no de um mercado na esquina da Rua dos Passos com Dr. Brito, trabalhou por 
30 anos na FUNABEM, onde se aposentou. Em Viçosa também nasceram os 
outros três filhos: Maria Cristina, Gumercindo (Pepe) e Romilda. 
 
Ele lembra com muita emoção que 
quando ainda tinha seu pequeno co-
mércio na zona rural ouvia, no rádio, 
um programa evangélico “Palavra da 
Vida” com o pastor Aroldo e o cantor 
Edgard Martins. Naquele tempo a 
palavra e os hinos já “queimavam seu 
coração”. Quando veio para Viçosa e 
se estabeleceu ouviu um carro de som 
passar na rua dizendo que o cantor 
Edgard Martins estaria na cidade can-
tando na Igreja Presbiteriana na Rua 
Bueno Brandão nº 18 (antigo endere-
ço da IPV). Convidou então, Dna. 
Lydia para irem juntos  e foram rece-
bidos na porta por um jovem estudan-
te que se chamava Daison. Ali se 
consolidou sua fé em Jesus e se tor-
nou, juntamente com José Moreira e 
José Cambraia os primeiros diáconos da Igreja Presbiteriana em Viçosa.  
 
É membro da CPV desde a sua plantação e é diácono de coração e vocação pres-
tando um excelente serviço. 80 anos bem vividos e com muito boa saúde física, 
mental e espiritual. 
 
Conhecido por ser um “cavalheiro”, educadíssimo e muito alegre. Um exemplo 
a ser seguido! 

F 

xxxx Conheça seu irmão 
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Apoio: 
 

        


