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Contato 

TTeemmaa  ddoo  aannoo 

MMuullttiipplliiccaannddoo  aa 
ccoommuunniiddaaddee  ddoo  RReeiinnoo 

DDoo  mmoonnttee,, 

nnaa  VViioolleeiirraa,, 

ppaarraa  ooss  ccoonnffiinnss 

ddoo  mmuunnddoo.. 

NNããoo  éé  ttooddaa  ppeessssooaa  qquuee  mmee  cchhaammaa 
ddee  ““SSeennhhoorr,,  SSeennhhoorr”” 

qquuee  eennttrraarráá  nnoo  RReeiinnoo  ddoo  CCééuu,, 
mmaass  ssoommeennttee  qquueemm  ffaazz  aa  vvoonnttaaddee 

ddoo  mmeeuu  PPaaii,,  qquuee  eessttáá  nnoo  ccééuu.. 
MMtt  77..2211 

AA  ffóórrmmuullaa  ddaa 
No 313, Outubro de 2010 

FFeelliicciiddaaddee::
OOBBDDCC  



1. Conselho administrativo (eleito pela assembléia):  
Cláudio Henrique, Dc- silvac@ufv.br ;  
Daison Olzany, Pb- daisonolzany@gmail.com ;  
Edgard Alves, Pb- edgardfalves@gmail.com ;  
Glauco Rodrigues, Dc- glaucorp@hotmail.com ;  
Gilmar Melquiades, Dc-  gilmarmelquiades@bol.com.br ; 
Hilário Mantovani, Dc- hcm6@ufv.br ;  
Osmar Ribeiro, Pb- osmarter@hotmail.com ;  
Ricardo Batista, Dc- yabadabadu_u@hotmail.com ;  
Sérgio Adriano, Dc- sergioadriano1975@bol.com.br .  

 
2. 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; Tesoureiro Geral: 
Ricardo Batista; Jardinagem e cercas: Sérgio e Rolf; Apoio do serviço diaconal: Ubiracy e 
Chiquinho; Comissão de construção: Baêta, Kléos, Serginho e Daison.  

 
3. Apoiados e Fazedores de Tendas fora de Viçosa:  

Affonso/Débora Zuin (Escócia) - zuin66@gmail.com ; Almir/Beatriz Colpany (Ubá, MG) - 
almircolpani@yahoo.com.br ; Álvaro/Sheyla Neves (EUA) - ajmneves@ufv.br ; 
Cácio/Elisângela Silva (S.Gabriel da Cachoeira, AM) - caciosilva@caciosilva.com.br ; 
Emeric/Marcy Vasvary (Escócia) - emericvasvary@yahoo.com ; Hadassa Alves (São Paulo, 
SP) - hadassa_alves@yahoo.com.br ; José Henrique/Dilcimar (Brasília, DF) - 
josehenrique.mello@cesan.com.br ; Osmar Júnior (Manaus-AM) - junioror_@msn.com ; 
Sarah Alves (Itabira-MG) sarahmoraesalves@yahoo.com.br ; Stanley/Cynthia Oliveira 
(Tailândia, PA) - jstanley_oliveira@yahoo.com.br ; Wagner/Cláudia Albiol (Chapadão do 
Sul, MS)- wmetanoia@yahoo.com.br ; William/Isméria (Colatina-ES) - 
williamhefil@hotmail.com .  Wiliam/Jussara Alves (Aracaju, SE) - wiliam@infox.com.br ;  

 

4. 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 
Em cada casa uma  igreja e  

cada membro um ministro e missionário 
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Culto de celebração: Domingo 18h15  
Tema do mês: A fórmula da felicidade: OBDC 

   
Objetivos:  

- Relembrar os irmãos que a obediência é o caminho mais curto para o milagre. 
- Desafiar os irmãos a perceberem e aproveitarem as oportunidades para obedecer. 
- Esclarecer aos irmãos que, falar de obediência não é o mesmo que obedecer.   

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
03 A razão por um sonho Mt 1.18-25 Helinho 11 
10 O bastante para ser diferente Gn 6.11-22 Helinho 01 
17 Um passo para o sucesso Js 3.7-17 Helinho 02 
24 Entre a cruz e o punhal Gn 22.1-14 Helinho 03 
31 Quem busca, acha Ex 16.1-10 Helinho 04 
   
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia RECEPÇÃO e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
03 GILMAR e Glauco Ana Paula Fernandes   
10 SÉRGIO e Hilário  Júlia e Deleise 
17 GILMAR e Glauco   Lúcia e Chiquinho 
24 SÉRGIO e Hilário  Marília e Sérgio 
31 GILMAR e Glauco Ana Paula e Hilário 
   
Ministério Infantil - Facilitadoras 
Dia Lição Salas 0 a 2, 3 e 4, e 7 a 10 anos 
   
03 Não acabou . . .  Elaine, Yume, Marcella e Davi  
10 Que exemplo . . . Cássia, Bruna, Yara e Vitor  
17 Acerte o alvo . . .  Lúcia, Isabela, Sarah e Davi 
24 Alegria . . .  Elaine, Bruna, Marcella e Vitor 
31 Sempre fiel . . .  Cássia, Yume, Yara e Davi  
   
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 

9 e 10 

Gilmar/Lidiane (3892-4398). 
Osmar (3891-3382). 
Marília/Sérgio (3892-2893). 
Jovens: Glauco, Júlia (3892-4539).   

Quarta 1 
11 

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

Quinta 7 Preás.   
Sexta 8 Adolescentes. 

xxxx Calendário 
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A fórmula da felicidade: OBDC 
Não é toda pessoa que me chama de “Senhor, Senhor” que entrará no Reino do Céu,  

mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Mt 7.21 

 

 Ivan era um desses preás que não dava trégua para os pais e os amigos 
sabem do que ele é capaz. A ausência de barulho trazia a certeza que ele 
estava aprontando alguma. Seu pai era pastor e, certa vez, o Ivan apron-

tou tanto durante a celebração que o pai desceu do púlpito e foi disciplinar seu 
filho. Pegou o Ivan pela cintura, e saiu por uma das portas laterais do templo. 
Mas antes de sair, o garoto olhou desesperado para a congregação e gritou: “Ir-
mãos, orem por mim!”. 
 
O riso tomou conta de todos. Sempre nos lembramos dessa historia. Hoje Ivan é 
pai de família, casado e cuida dos seus próprios filhos. O que ele fez é uma his-
toria de infância que é lembrada com saudades e alegria porque, de disciplina 
em disciplina, o Ivan com o tempo assimilou a fórmula da felicidade (o b d c). 
Essa história nos lembra de Mateus 7.21. (Não é toda pessoa que me chama de 
“Senhor, Senhor” que entrará no Reino do Céu, mas somente quem faz a vonta-
de do meu Pai, que está no céu).  Inocentemente pensamos que podemos passar 
por filhos obedientes, menosprezando a inteligência e a onisciência de Deus. No 
nosso dia-a-dia até usamos as palavras certas, que tentam dar a conduta errada a 
aparência de algo certo. Na história contada, somente o pai viu o que seu filho 
estava aprontando. Para os irmãos da congregação Ivan se 
comportava como qualquer preá. Por isso foi a atitude do 
pastor que chamou a atenção da congregação. 
 
Existem ocasiões que pensamos assim: “Ninguém está 
vendo. Só Deus”. Só Deus? E quem mais precisa ver? Ou 
será que desprezamos tanto o Senhor que achamos que se 
só ele vê e ficar triste, então, está tudo bem? 
Devemos ficar atentos com relação à integridade das nos-
sas intenções. É verdade que Deus não está nos vigiando o 
tempo todo para nos castigar ao primeiro deslize, mas Ele 
se importa conosco e vai, sim, nos disciplinar para que o nosso caráter se pareça 
com o de Cristo, para que o nosso compromisso com ele se torne mais genuíno e 
para que nosso testemunho desafie outros a descobrirem que o b d c a Deus é a 
melhor fórmula dada aos seres humanos para a felicidade. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

O 

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 Sarah Rezende 18 Edna Alves 
03 Yngrid Rodrigues 19 Casamento Ubiracy e Lydia 
06 Gabriel Freitas 21 Fernanda 
08 Emeric Vasvary 22 João Pedro Brumano 
08 Neuza Gonçalves 22 Pedro (Stanley) 
08 Raphael Pádua (Cláudia) 28 Ricardo Oliveira 
08 Alecsander 30 Kléos César 
16 Hilário Mantovani   
 
PRESTANDO CONTAS - FEIJOADA   
Tivemos mais de 150 participantes. Muitas pessoas envolvidas e servindo. Se-
gue para conhecimento, o relatório dos recursos financeiros gerados para cons-
trução:  

Ingressos vendidos e ofertas 2.080,00 
Compras de materiais  - 47,61 
Líquido depositado para a Laje na Tesouraria 2.032,39 

Responsável: Ana Paula Fernandes.  

 
EM 31 DE AGOSTO – TESOURARIA 2010 Registra-se empréstimo como 
receita extra no valor de R$ 48.000,00 para ser devolvido até dezembro.  
 

DESCRIÇÃO TOTAL DO ANO MÉDIA/MÊS 
1 – RECEITA 137.585,15 13.758,52 
2 – DESPESA 180.657,91 18.065,79 
2.1 – PESSOAL E ENCARGOS 51.378,84 5.137,88 
2.2 – EVANG. E MISSÕES 10.728,14 1.072,81 
2.3 – CAUSAS LOCAIS 21.029,95 2.103,00 
2.4 – CONSTRUÇÃO 92.916,29 9.291,63 
2.5 – ADMINISTRAÇÃO 4.604,69 460,47 
Tesoureiro Geral: Ricardo Batista, Dc.  

 
DATAS DO MÊS  
 

OUTUBRO 
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 
31             

03 – Café com líderes. 
12 – Feriado – dia das crianças. 
24 – 1º ano de ocupação do CC 
31 – Dia da reforma protestante de 1516. 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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VISITE O BLOG DA REBUSCA  
APADRINHE UMA CRIANÇA POR R$ 40,00 - mês.  
Também contribua com dedução do seu Imposto de Renda. Veja 
como:  
http://www.arebusca.blogspot.com/  
 
27 ANOS DO CEM E FORMATURA DE  
UMA NOVA TURMA  

www.cem.org.br  
Em outubro, o CEM completa 27 anos de ensino missiológico com foco no pro-
fissional fazedor de tendas. É a primeira escola no Brasil com este foco. É uma 
associação civil, juridicamente autônoma sem 
fins lucrativos, formada por membros das igrejas 
evangélicas de Viçosa.  
A Interserve Brasil, é gerida pelo CEM, como 
uma agencia de envio missionário para a área da 
janela 10 X 40. A relação entre o CEM e a CPV 
não é apenas na Assembléia, mas há vários anos a CPV tem dado oportunidades 
para seus alunos exercitarem seus dons.  
 - Cácio e Elisângela, parcialmente sustentados pela igreja, atualmente traba-
lhando com indígenas na Amazônia, estiveram no início da formação da ComU-
nidade.  
 - Em 2010 trabalham na igreja o Eduardo e a Sarah. Eles pretendem servir às 
crianças da Quirguízia na Ásia Central.  
 - Vale informar também que o Edgard serviu por mais 20 anos como tesoureiro 
e presidente do CEM e atualmente é presidente emérito.  
 

TWITTER 
A CPV está tuitando e você pode seguir apren-
dendo e se envolvendo com o pensamento da 

CPV no www.Twitter.com/cpvicosa 
 
HAROLD SEGURA EM VIÇOSA  
No dia 2 de outubro estará em Viçosa o Pr. Harold Segura. Teólogo e escritor, 
Harold é o atual coordenador de compromisso cristão e diretor de relações ecle-
siásticas da Visão Mundial Internacional, e membro da Junta Diretora da Frater-
nidade Teológica Latino-Americana. Ele abordará o tema do seu livro “Para que 
serve a espiritualidade?”, publicado pela Editora Ultimato. Veja a programação 
abaixo:  

xxxx Notícias gerais 
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Sábado dia 2 Atividade Local 
Tarde – 14h00 Palestra “Para que serve a Espiritualida-

de?” 
CEM 

Noite – 20h00 Sabatina sobre a teologia da criança CEM 
Domingo dia 3   
Manhã –10h00 Aula ED na IPV sobre Espiritualidade IPV  

 
YAHOO 
Tem álbuns de fotos no grupo yahoo 
da CPV e você pode incluir mais fotos:  
cpvicosa@yahoogrupos.com.br 

 
SARAU  
Vem aí o último sarau do ano, em novembro.  
Wikipédia diz que é um evento cultural ou musical 
realizado geralmente em casa particular onde as pes-
soas se encontram para se expressarem ou se manifes-
tarem artisticamente. Um sarau pode envol-
ver dança, poesia, leitura de livros, música acústica e 
também outras formas de arte.  

 
CPV.ORG.BR 

 
Clicando em PROJETOS você vai encontrar:  
1.Ensino-DISCIPULADO  
2.Núcleos  
3.Ministério Infantil  
4.Missões  
5.Diaconia-Serviços  
6.Caminho-Alvo  
Em Ensino-Discipulado você vai encontrar todo material e instruções para um 
aprendizado em duplas, em casa na família ou em grupo pequeno.  

 
CASAL JÚLIO E FERNANDA 
Eles moram e estudam em São José dos Campos-SP. Ou-
tro dia, eles ligaram dizendo estar com saudades da turma. 
Esperamos que voltem logo.   
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SALVAÇÃO em CAFÉ COM LÍDERES  
Maturidade é o nosso desafio como igreja. Queremos 
desenvolver a nossa Salvação. Você quer amar e servir? 
Pra quem você trabalha? Pra você mesmo, pra igreja ou 
pra Deus? Qual a sua motivação para servir o outro?  
Então repense e participe do valor do Café com Líderes, 
sempre no primeiro domingo do mês.   
 

4 DIAS DE CARNAVAL. Sábado, Domingo, Se-
gunda e Terça. R$ 10,00 por turno.  
São 3 turnos por dia X 4 dias = 12 turnos = R$ 
120,00.  SÍTIO EVA, PERTO DE VIÇOSA.   
Faça uma poupança e guarde R$ 30,00 por mês a partir 
de hoje, você vai garantir sua vaga in-
tegral no próximo acampamento. Pre-

pare desde agora.  
 
11.000 m2 PARA A PRÁTICA DA ESPIRITUALIDADE 
NO MEIO AMBIENTE. Disse Deus: Cuida do jardim pra 
Mim. Vamos cuidar do Centro de Convivência em todos os sen-
tidos. Não use plástico e nem jogue no chão. Converse com o 
Sérgio ou Rolf.  
  

 
CASAMENTO KALEBE & DANIELLE  

• Em almoço para a família que virá de Mantena, 
Aracaju, SP, Itabira, Goiânia, Uberlândia, Campo 
Belo, Aguanil e BH, no dia 31 outubro.  

• No dia 7 de novembro no culto, um bolo especial 
para celebrar com toda igreja.   

   
ACONTECEU EM SETEMBRO:  
1 – Recebido por transferência como membros da CPV: Judite Campos e o Pau-
lo Henrique Vianna Filho, ambos da IPV.  
2 – Enviada a transferência para Colatina-ES do fazedor de tendas apoiado pela 
CPV, William e Isméria.  
3 – Realizado culto pelos 17 anos do PZMN, sábado dia 18 de setembro na IPV. 
Osmar e Helinho representaram a CPV.  
4 – 28ª caminhada ecológica da CPV com 22 pessoas começando pela violeira, 
domingote, zig-zag, pinguela, casa Kléos, domingote e violeira, domingo dia 19 
de setembro das 8h00 às 11h00.  
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POLÍTICOS PRESBITERIANOS  
Candidatos por Minas Gerais nas eleições de 2010:  
 
NOME IGREJA CIDADE CARGO PART NÚM 

      

Adriano Zago IP Central de 
Uberlândia 

UBERLÂNDIA Dep Estadual PSC 20020 

Gláucia  
Brandão 

8ª IP de Belo Ho-
rizonte 

BHE Dep Estadual PPS 23723 

Jamil Januário  
Soares (ex-ufv) 

IP de Piumhi PIUMHI Dep Estadual PR 22014 

José de Arimatéia IP de Patrocinio PATROCÍNIO Dep Federal 
PHS/ 
PTC 

3177 

Leonardo Quintão 8ª IP de Belo Ho-
rizonte 

BHE Dep Federal PMDB 1500 

Natan Bueno 
1ra. IP de Belo 
Horizonte 

BHE Dep Federal PSB 4007 

Orlando da Saúde IP São Lourenço S.LOURENÇO Dep Estadual PC do B 44.130 

Renato Fraga 1ª IP de Gov. 
Valadares 

VALADARES Dep Estadual PMDB 15456 

Silas Brasileiro IP Central de 
Patrocinio 

PATROCÍNIO Dep Federal PMDB 1570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque Deus amou o mundo 

de tal maneira que deu seu 

único filho para que todo a-

quele que creia não morra, 

mas tenha a vida eterna  

 

(Jo 3.16) 

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

As portas estão abertas para você.  
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TERÇA DE ORAÇÃO E VIGÍLIA, 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 Lydia; 

 
• 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 lider apaixonado por Jesus, que proclame as Bo-
as Novas, que seja Sal, Luz e Fermento pelo mundo afora; 

 
• Por cada um dos Núcleos de desenvolvimento espiritu-
al, onde acontece o pastoreio na CPV e por um ambiente 
terapêutico e de curas conforme Tiago 5.16 e também de 
Evangelismo do amigo conforme Mateus 28.18-20;  

 
• Por recolhimento e distribuição das cestas diaconais e 
pelo desenvolvimento comunitário com geração de 
renda, adotando famílias com necessidades na nossa re-
gião e pelos projetos de desenvolvimento comunitário, como Pintura, Vesti-
bular e outros;  

 
• Pela continuação da construção do centro de convivência, Para haver foco 

e valorização do relacionamento íntegro e não do templo ou local;  
 
• Por gestão de Negócios: Lojas, Comércio, Serviços, Indústrias, Vendas, 

Transportes, Consultórios, Salão de Beleza: (A.Paula Mantovani, Almir, 
Chiquinho, Daniele, Eni, Flávia, Geane, Gilmar, Juvenal, Kalebe, Lígia, Lú-
cia Freitas, Márcia, Margareth, Osmar, Ricardo, Ronaldo, Serginho, Tatiana, 
Wiliam).  

 
• Pelos apoiados fora de Viçosa: 1.Affonso e Débora (Escócia); 2.Almir e 

Beatriz Colpany (Ubá); 3.Álvaro e Sheyla (EUA); 4.Cácio e Elisângela (Proj. 
Amanajé–AM); 5.Emeric e Marcy (Escócia); 6.Hadassa (S.Paulo); 
7.J.Henrique e Dilcimar (Brasília); 8.J.Stanley e Cynthia (Tailândia-PA); 
9.Sarah Alves (Itabira-MG); 10.Wagner e Cláudia (Chapadão do Sul-MS); 
11.Junin e Eliana (Manaus); 12. Galvin e Dilcimar (Brasília); 13.William e 
Isméria (Colatina-ES); 14.Wiliam e Jussara (Aracaju-SE).  

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

xxxx Amar e orar uns pelos outros... 
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Não negue sua fé – Cuide de sua família 
“Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé 

e é pior do que o descrente” (1 Timóteo 5.8) 

 
 família é o núcleo básico da sociedade e da Igreja. Se a família não está 
bem, todos os outros relacionamentos, as idealizações, empreendimen-
tos, a vida profissional e espiritual também não estarão. 

 
Na família, cada um deveria procurar suprir as necessidades do outro. Ela é um 
campo de treinamento onde aprendemos a nos relacionar nas outras esferas da 
vida. O problema é que as pessoas buscam cada vez mais sua própria satisfação 
e não procuram doar-se para os outros. Criamos pequenos mundos pessoais, se-
letivos, egoístas e individualistas. Queremos apenas o que nos beneficia e não 
estamos dispostos a deixar de lado os nossos próprios interesses em favor dos 
outros. 
 
O relacionamento do casal é profundamente afetado por esse egoísmo. Quando 
o marido não satisfaz a esposa, ela o deixa ou passa a desprezá-lo dentro de sua 
própria casa. Quando a esposa não satisfaz o marido, ele procura outra que o 
faça. Ao invés de harmonia, estabelece-se uma verdadeira batalha no lar com 
cada um procurando ser o vencedor ou, se for mais conveniente, a vítima, con-

denando o outro e não contribuindo em 
nada para uma convivência feliz. 
 
Inseridos nessa convivência difícil, os 
filhos são profundamente afetados. Os 
meninos são criados de forma machista; 
não aprendem a amar; só a receber. No 
futuro, não saberão amar sua esposa. As 
meninas, por outro lado, vêem o pai e os 

irmãos como verdadeiros inimigos com quem precisam competir. Elas também 
não terão um modelo em que se inspirar para aprenderem a amar o marido no 
futuro. 
 
O egoísmo não é um fruto do Espírito. O amor ao próximo é um fruto da fé. E-
xamine o seu coração. Trabalhe para a união da sua família. Doe-se de coração. 
Procure amar e suprir as necessidades do seu cônjuge. Ame os seus filhos e dê 
um bom exemplo. Amar e cuidar da família é um exercício de fé e de amor. 
Deus quer a paz nas famílias, ele o ajudará e abençoará a sua iniciativa. 

A 

xxxx Família 
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Claudia Guimarães 
       

Recuperando a visão apostólica 
 
LEIA EM ATOS 2.41-47  
Veja a seguir os comentários de John Stott no seu livro do Ultimato: A Bíblia 
toda, o ano todo. Páginas 309-312:   
 

1 – Eles não venderam as casas, pois eles partiam o pão em suas casas. Eles 
compartilhavam os seus bens e tinha cuidado especial com as necessidades de 
cada um. Simplificavam o estilo de vida e tinham solidariedade com os mais 
pobres.  
A igreja cheia do Espírito é 
uma igreja generosa.  
 
2 – Orações (no plural) é uma 
referencia ao culto e reuniões 
de oração. O partir do pão é 
uma referencia à Ceia, segui-
da provavelmente de uma 
refeição comunitária.  
 
3 – Adoração era tanto formal 
como informal, pois ocorria no templo e nas casas. Era alegre e ao mesmo tem-
po reverente. Toda reunião deve ser uma celebração de alegria sem perder a re-
verência. Todas as igrejas hoje, pequenas ou grandes, deveriam dividir-se 
em pequenos grupos ou núcleos.  
 
4 –Todas as atividades de Ensino, Comunhão e Adoração, se referem ao aspecto 
interior da vida da igreja. Eles preocupavam com Missões porque o Senhor lhes 
acrescentava os que iam sendo salvos. Eles não estavam vivendo em “guetos” 
preocupados com os seus problemas domésticos.  
 
5 – Jesus não acrescentava pessoas sem salva-las e nem salvava sem acrescentá-
las na igreja. A filiação e a salvação andavam juntas. Ele fazia as duas coisas 
diariamente. Evangelismo não era uma atividade ocasional (no evento ou no 
culto). Precisamos recuperar esta visão para os dias de hoje.  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 



13 

Contato, Outubro de 2010 

 
      

A humilde obediência de Cristo 
Jo 5.19 

 
umildade, nas Escrituras, não significa passar por inútil e recusar posi-
ções de responsabilidade, mas conhecer e guardar o lugar que Deus de-
terminou para alguém. Ser humilde é uma questão de aceitar o plano de 

Deus, quer signifique ocupar um lugar de alta posição de liderança (Moisés foi 
humilde como líder, Nm 12.3), quer signifique ocupar um lugar obscuro de ser-
vo. Quando Jesus disse que era "humilde de coração" (Mt 11.29), quis dizer que 
estava seguindo o plano do Pai para a sua vida terrena.  
 
As três Pessoas da Trindade são eternas e auto-existentes, tendo igualmente to-
dos os aspectos e atributos da Divindade, e atuam sempre juntas. Porém as Pes-
soas são distintas em seus mútuos relacionamentos. Algo do que isso significa é 
revelado na humilde submissão de Cristo à vontade do Pai e, também, pelo mo-
do como o Espírito Santo é enviado pelo Pai e o Filho para confirmar a obra de 
salvação nos corações humanos.  
 
A vontade do Pai para Cristo é, às vezes, chamada de aliança de redenção. É 
chamada de "aliança" porque é um acordo entre duas partes. A Confissão de 
Westminster resume esse acordo (o propósito do Pai aceito pelo Filho) da se-
guinte maneira:  
 
"Aprouve a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus 
Cristo, seu Filho unigênito, para ser o Mediador entre Deus e o homem, o Profe-
ta, Sacerdote e Rei, o Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de todas as 
coisas e Juiz do mundo; e deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser a 
sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, 
santificado e glorificado" (Confissão de Westminster, VIII. 1).  
 
Cristo cumpriu essa aliança através de dois estágios chamados de sua "humilha-
ção" e sua "exaltação". Em sua humilhação, ele deixou para trás a glória eterna 
que era sua, assumindo uma perfeita e completa natureza humana: corpo, alma e 
espírito. Na sua Encarnação, ele teve uma vida de pobreza e sofrimento. Foi re-
jeitado pelo seu povo, para, finalmente, morrera vergonhosa morte de um crimi-
noso comum (2Co 8.9; GI3.13; Fp 2.6-8).  
 

H 

xxxx Doutrina 
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Em sua exaltação, Cristo ressurgiu dentre os mortos, ascendeu aos céus e reina 
como Rei sobre o mundo e a Igreja. Junto com o Pai, ele enviou o Espírito Santo 
para completar a obra de redenção que realizou por nós.  
 
A obediência redentora de 
Cristo teve dois lados, chama-
dos de "ativo" e "passivo". 
Em sua obediência ativa, Cris-
to cumpriu os mandamentos 
positivos de Deus em favor do 
seu povo, servindo a Deus e 
fazendo o bem. Essa justiça 
positiva é assegurada como 
um dom concedido aos cren-
tes através da fé, garantindo 
para eles uma posição de jus-
tos diante de Deus. Em sua 
obediência passiva, Cristo pagou a penalidade que os pecadores deviam a Deus. 
Fez isso sofrendo a morte de cruz. "Passivo" significa "permitir" ou "consentir", 
não ser inativo, neutro ou insensível. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não 
para evitá-la, e seu coração estava inteiramente obediente a ela. 
 
Extraído e adaptado da Bíblia de Genegra 

 

 
"Quem tem ouvidos para ouvir, ouça" 

(foto tirada por Kleos)



15 

Contato, Outubro de 2010 

 
 

Abel 
 

bel foi a segunda criança trazida ao mundo, mas a primeira a obedecer a 
Deus. Tudo o que sabemos a respeito deste homem é que era filho de 
Adão e Eva, pastor de ovelhas, apresentou sacrifícios agradáveis a Deus 

e teve sua breve vida interrompida pelas mãos do ir-
mão mais velho enciumado, Caim.  
 
A Bíblia não menciona por que Deus gostava dos sa-
crifícios de Abel e não aceitava os de Caim. Mas tanto 
Caim quanto Abel sabiam a vontade de Deus. Apenas 
Abel obedeceu. Por toda a história, Abel é lembrado 
por sua obediência e fé (Hb 11.4), e é chamado “justo” 
(Mt 23.35). A Bíblia está repleta de orientações gerais 
e expectativas de Deus quanto a nossa vida. Ela é também cheia de orientações 
gerais e expectativas de Deus quanto a nossa vida. Ela é também cheia de orien-
tações mais específicas. A exemplo de Abel, devemos obedecer a todo custo e 
confiar em Deus para fazer as coisas certas. 
 
Pontos fortes e êxitos    • Primeiro membro da Galeria da Fé em He-  
          breus 11 
          • Primeiro pastor 
          • Primeiro mártir pela verdade (Mt 23.35) 
Lições de vida:      • Deus ouve os que se achegam a Ele 
          • Deus conhece a pessoa inocente e, cedo ou   
          tarde, Ele pune o culpado. 
Informações essenciais:   • Local: fora do Éden 
          • Ocupação: Pastor de ovelhas 
          • Familiares: Pais – Adão e Eva; irmão – Caim 
Versículo-chave: “Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacri-

fício melhor do que o de Caim. Pela fé ele con-
seguiu a aprovação de Deus como homem cor-
reto, tendo o próprio Deus aprovado as suas o-
fertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois 
de morto, ainda fala.” (Hb 11.4) 

 
A história de Abel pode se encontrada em Gênesis 4.1-8. Ele também é mencio-
nado em Mateus 23.35; Lucas 11.51; Hebreus 11.4 e 12.24. 
  

E.A.B.E.A.B.E.A.B.E.A.B.    

A 

xxxx Bios – Personagens Bíblicos 
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"Do Senhor vem a vitória."  

Pv 21:31 

 
Queridos irmãos, 
 
Glorificamos o nome do Senhor por cada manha em que podemos abrir os nos-
sos olhos e ter a certeza de que o Senhor tem nos dado êxito em nossa missão a 
serviço do Reino. 
 
A Igreja onde estamos tem recebido do Senhor muitas bênçãos e o mover do 
Espírito Santo parece não ter limite e as bênçãos não para de acontecer. Temos 
visto a Glória do Senhor sendo revelada na vida dos irmãos e eles cada vez mais 
tem sido encorajados a testemunhar e a fazer discípulos. 
 
Vocês não podem imaginar a nossa alegria quando escutamos os testemunhos de 
irmãos que compartilharam sua fé com outras pessoas e desafiam a igreja a fazer 
o mesmo, porque eh bom e coisas acontecem de verdade. 
 
Gostariamos de pedir as suas orações em especial a família Driver (Keith, Hea-
ther, Matthew e Ben), eles tem sido usados por Deus intensamente pregando o 
evangelho por onde quer que passem. Essa foi a primeira família com a qual 
começamos a trabalhar e podemos dizer seguramente que eles saíram de um es-
tado de quase depressão para uma intensa alegria e confiança em Deus. 
O mesmo tem acontecido com muitos outros irmãos e agora a igreja (Anglicana) 
caminha para se unir com outra (Batista), vocês podem imaginar uma coisa des-
sa? deixando de lado a "denominação" para alcançar os perdidos. Isso é maravi-
lhoso, Glória a Deus! 
 
Nossa Família: 

 
Estamos bem mesmo depois de um verão que não foi o que esperávamos. A 
Marcy continua bem de saúde, o que tem impressionado muito pela disposição 
que ela tem demonstrado e agora mais ainda já que ela conseguiu cumprir todos 
os requisitos e ganhou uma bolsa integral para estudar enfermagem na universi-
dade. 
 
Daniel e Talita também iniciam seus estudos na próxima semana. O João Victor 
está nos deixando para estudar na Universidade de Newcastle, ao norte da Ingla-
terra. Louvamos a Deus que tem providenciado tudo que ele precisa. Eu confes-

xxxx Notícias do campo 



17 

Contato, Outubro de 2010 

so que este vai ser um grande desafio para mim como pai de não ter mais o João 
Victor por perto todos os dias. 
 
Por favor orem pela Marcy, por esse novo desafio de voltar a universidade e 
para que a saúde dela continue como agora. Ore pelo Daniel e Talita por mais 
uma etapa nos estudos e pelo João Victor para que ele possa superar cada difi-
culdade do dia-a-dia longe de casa em uma nova cidade. 
 
Bodas de Prata:  

 
Gostaríamos de compartilhar com 
vocês a nossa alegria pela celebra-
ção do nosso 25º aniversário de 
casamento. Estamos felizes por 
isso e vamos realizar um culto de 
gratidão e renovação de votos no 
dia 11 de setembro em uma belís-
sima igreja do século 13 que nos 
foi oferecido sem custo ne-
nhum,(o custo para um evento 
como esse é caríssimo) e também já ganhamos o bolo de casamento, sem contar 
que a mãe, e outros 4 membros da família da Marcy vão vir para Edimburgo 
para esta cerimônia, bem como minha meia-irmã, por parte de pai, filha do pri-
meiro casamento do meu pai na Alemanha. Ela me encontrou no Facebook mês 
passado!! Ela mora em Berlim e estará vindo com o filho dela, meu sobrinho, de 
31 anos.  
 
Deus tem nos abençoado financeiramente com as ofertas que recebemos do Bra-
sil, mas precisamos das suas orações para que Deus continue fazendo certos mi-
lagres e suprindo algumas faltas que ainda temos. 
 
O nosso muito obrigado a todos vocês que tem sido nossos parceiros, pois com 
suas orações e ofertas fazem do nosso ministério uma benção em Edimburgo 
para a honra e a Glória do Senhor Jesus. 
 
 
Em Cristo Jesus, 
 

Familia VasvaryFamilia VasvaryFamilia VasvaryFamilia Vasvary    
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Sobre a paz... 

 

 

Não existe um Caminho para a PAZ.  

A PAZ é o Caminho 

(Mahatma Gandhi) 

 

Bom mesmo é ter problema na cabeça,  

sorriso na boca e PAZ no coração! 

(Arnaldo Jabor) 

 

A PAZ vem de dentro de você mesmo.  

Não a procure à sua volta. 

(Buda) 

 

Eu só quero viver em PAZ e usufruir  

do que Deus nos deixou no mundo,  

não preciso de riquezas materiais para ser feliz.  

Apenas quero sentir o que Deus nos fala  

em nossos ouvidos em um simples soprar do vento. 

(Bob Marley) 

 

A PAZ é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. 

(Albert Einstein) 

 

 

Um pedaço de pão comido em PAZ  

é melhor do que um banquete comido com ansiedade. 

(Esopo) 

 

A PAZ do coração é o paraíso dos homens. 

(Platão) 

 

 

Porque o reino de Deus não é comida nem bebida,  
mas justiça, e PAZ, e alegria no Espírito Santo. 

(Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus) 
 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... 
Js 24.15 

 
Se for para falar da Yngrid não podemos esquecer esse versículo. Ela é muito 
fiel a Deus é tão linda e obediente... A melhor coisa para a vida dela foi conhe-
cer Jesus. Sua mãe 
acha lindo quando 
Yngrid fica brava, 
porque não pôde ir ao 
núcleo, ás vezes por 
culpa de Yara ou ás 
vezes por conseqüên-
cias... Ela vai fazer 
11 anos no dia 3, 
gosta muito de salsi-
cha e adora fazer de-
ver de casa. Tem dois 
irmãos e uma mãe 
zelosa.  
 
Ela é uma bênção, 
uma florzinha de Je-
sus. Sua mãe é muito 
grata a Deus por ter 
lhe dado bem como 
os irmãos. Ela já está 
cursando o 5º ano. 
Yara sente os filhos 
crescerem tão rápi-
do... Diz já ter visto a 
Yngrid discipulando 
com vida na vida, 
mas o que mais a comove é ver sua filha estudando para lecionar para as crian-
ças do núcleo 5.  
 

ngrid  nasceu em Viçosa onde mora até hoje. Você é muito especial e 
continue assim, sendo essa benção não só na vida da Yara, como na vi-
da dos seus avós que te amam e na da sua família. Y 

xxxx Conheça seu irmão 
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Apoio: 

 

        


