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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: Gratidão é semente para novas bênçãos 

   
Objetivos:  

• Desafiar os irmãos a contabilizar as intervenções de Deus no dia-a-dia. 
• Lembrar os irmãos que a gratidão deve sempre estar no coração do crente. 
• Incentivar os irmãos a demonstrarem gratidão também com boas obras.  

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
07 Diga obrigado Lc 17.11-19 Helinho 05 
14 O intérprete é ele Dn 2.27-30 Helinho 06 
21 Celebre com arte Sl 30 Helinho 08 
28 Conte sua história Mc 5.15-20 Helinho 10 
     
   
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia RECEPÇÃO e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
07 Gilmar Silvana e Cláudio 
14 Sérgio  Ângela e Arlindo 
21 Hilário Danielle e Kalebe 
28 Glauco Angélica  
   
   
Ministério Infantil - Facilitadoras 
Dia Lição Salas 0 a 2, 3 e 4, e 7 a 10 anos 
   
07 Cristão de verdade...   Cassinha e Yume, Yara e Davi 
14 É de coração... Lúcia e Bruna, Ana Paula e Vítor 
21 Visão e Ação...  Marília e Isabela, Marcella e Davi 
28 Extra- Avulsa Cassinha e Isabela, Yara e Vitor 
   
   
Reuniões de Núcleos 
Dia  Núcleo Líderes 
   
Segunda 2 

6 
12 

Edgard e Edna (3891-8557);  
Hilário/Ana Paula (3882-2489). 
Alto Silvestre – Helinho (3885-1955). 

Terça 3 
4 
5 
10 

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

Quarta 1 
11 

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

Sexta 8 Adolescentes – Helinho e Gláucia (3885-1955).  

xxxx Calendário 
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Gratidão é semente para novas bênçãos 
O samaritano, vendo que estava curado, voltou agradecendo-lhe.  

E Jesus disse-lhe: ‘Vai, a tua fé te salvou’ Lc 17.15 e 17 

 

 bíblia dentre muitas histórias, narra a cura dos dez leprosos, observando 
que só um retornou para agradecer. Veja que é possível receber as dádi-
vas de Deus mesmo com um espírito ingrato. Nove dos dez homens le-

prosos receberam essa graça.  
 
Mas somente o agradecido recebeu a salvação além da cura física e entendeu 
que sua fé teve um papel importante em 
sua cura. Semelhantemente, apenas os 
crentes agradecidos crescem no entendi-
mento da graça de Deus. Portanto, o Se-
nhor usa nossa gratidão como semente 
para novas bênçãos. E o fato deste homem 
ser samaritano leproso e idólatra não im-
pediu a Deus de curá-lo e salvá-lo, de-
monstrando que a graça de Deus não está 
destinada apenas aos “bons”, mas está 
disponível a todos que reconhecem e 
agradecem as bênçãos recebidas, 
compartilhando-as com esperança de 
sempre poder contá-las para glória de 
Deus. 
 
Ter o coração grato significa reconhecer que apesar e acima de 
todas as circunstâncias existe Deus, cujo amor e desejo de nos acompanhar e 
livrar ao longo da nossa vida são imutáveis. A gratidão a Deus nos conecta a ele, 
nos faz ser menos egocêntricos, nos liberta da auto-suficiência, nos tira do casu-
lo, nos equilibra. 
 
Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha assumido uma postura de gratidão a 
Deus pela vida e seja infeliz, rancorosa ou frustrada. Pelo contrário: são felizes, 
amorosas e entusiasmadas. Então, expresse sua gratidão a Deus, louvando, can-
tando, contando sua experiência, adorando... Mesmo que as circunstâncias este-
jam complicadas, pois ele é maior e mais poderoso do que todas as circunstân-
cias difíceis da vida. 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

A 

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 Elias Campos 16 Gláucia Siqueira 
03 Sarah Alves 16 Margareth Gonçalves 
07 Cláudio Henrique 17 Marlene Campos 
07 Rafael Duarte 18 Marcy Vasváry 
08 Maria Helena 19 Gustavo Dergan 
09 Hadassa Alves 20 Fernando 
09 Casamento Junin e Eliana 22 Ana Clara Neves 
11 Ana Paula Fernandes 23 Marcella Littig 
11 Daniel Vasváry 28 Júlia Lenz César 
11 Raíssa Campos   
 
EM 31 DE OUTUBRO:   
ENCERRAMENTO DO ANO ECLESIÁSTICO.   
PRESTANDO CONTAS AO PZMN:  
 
Situação do Rol de Membros:  
ROL TOTAL DE MEMBROS BATIZADOS 113 
(-) Membros transferidos para outras igrejas – Baixados do Rol 19 
TOTAL DO ROL ATIVO 94 
(-) Membros fora de Viçosa – e apoiados   33 
ROL TOTAL DOS MEMBROS EM VIÇOSA   61 
Nº de Residências-Famílias (61 de Viçosa) 38 
 
Novos membros recebidos em 2010:  
101 Ana Maria Fialho Galvão 108 Judite Rodrigues de Sales Campos 
102 Cláudia Célia da Silva Damião 109 Paulo Henrique Viana Filho 
103 Deleíse Delfino Albuquerque 110 Roberto Gonçalves 
104 Júlia Delfino Albuquerque 111 Margareth Chohfi Gonçalves 
105 Sônia Maria Magalhães Cabral 112 Victor Chohfi Gonçalves 
106 Álvaro José Magalhães Neves 113 Igor Chohfi Gonçalves 

107 Sheyla Omonte Neves   
  
DATAS DO MÊS  
 

NOVEMBRO 
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   Café com líderes  
2 e 15  Feriados nacionais  
26   Luar de oração 
28   Caminhada Ecológica das mulheres 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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VISITE O BLOG DA REBUSCA  
PAGUE MENOS IMPOSTO DE RENDA PARA BRASÍLIA.  
Aumente a sua restituição de IR.  
Destine até 6% do seu imposto para a REBUSCA.  
Veja como:  
http://www.Arebusca.blogspot.com/  

 
 

R$ 190,00 é o custo de 1 m2 de Laje. Continue 
doando sua parte da laje para quitarmos tudo que 
já foi feito. Sua fidelidade e envolvimento vão ga-
rantir a continuação da construção.    

 
 
 
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 
sentidos. Não use plástico e nem jogue lixo no chão. Converse 
com o Sérgio ou Rolf.  
  

 
 ÁRVORE 45 - ESTACIONAMENTO  
A árvore 45 é a primeira mais próxima da escada 
ou entrada da construção. Ela morreu e logo em 
seguida a família (Daison Tia Maria) replantou 
uma nova muda do Ypê Rosa, uma vez que cada 
árvore é cuidada por uma família. As árvores ser-

vem 
para 
delimi-
tar os 
espaços do estacionamento em volta 
do terreno. Veja no desenho as posi-
ções das árvores para estacionar. O 
Sérgio e Rolf cuidam do jardim e 
das cercas das divisas.  
 

xxxx Notícias gerais 
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PROVE SEU RELACIONAMENTO  
NUM NÚCLEO. É de dar água na boca!   
1. Naturalmente procure ter intimidade com 2 ou 3 pessoas num núcleo para o 
seu desenvolvimento espiritual.  
2. Relacionamento no Quarto de Escuta com Deus (Bíblia e Oração) e no grupo 
são questões vitais na CPV.  
3. "Jesus testou muitos de seus relacionamentos em pelo menos três aspectos: fé, 
honestidade e sinceridade. Se Jesus construiu relacionamentos dinâmicos fazen-
do perguntas difíceis, talvez você deva fazer o mesmo. Teste aqueles em que 
você tem colocado sua confiança em relação a sua carreira, seus negócios, sua 
família, sua vida e seu futuro. Submeta seus relacionamentos à prova de fé, ho-
nestidade e sinceridade. Questione sem receios, com o propósito de expor suas 
fraquezas e construir uma base mais sólida. Não se engane: é uma coisa difícil 
de se fazer. Mas lembre-se do velho lugar-comum: "O que não mata, engorda.” 
William Beausay em Gestão de Pessoas segundo Jesus.  
  

A CPV está tuitando e você pode se-
guir aprendendo e se envolvendo 
com o pensamento da CPV no 
www.Twitter.com/cpvicosa 

 
SARAU JOVEM 
Vem aí o último sarau do ano. Fale com Júlia ou Glauco.  
A wikipédia diz que é um evento musical realizado geralmente em casa particu-
lar onde as pessoas se encontram para se expressarem ou se manifestarem artis-
ticamente.  
 
Tem álbuns de fotos no grupo yahoo 
da CPV e você pode incluir suas fotos: cpvicosa@yahoogrupos.com.br 
 
CAFÉ COM LÍDERES NO 1º DOMINGO  
Salvação no passado gera maturidade e serviço no presente. Santificar é a meta 
da igreja salva no passado. Queremos desenvolver a nossa Salvação numa forte 
equipe de líderes. Café com Líderes, sempre no primeiro domingo do mês, serve 
para nutrir a equipe na visão da Missão.  
 
MULHERES DA CPV CAMINHANDO  
As mulheres querem caminhar sozinhas de novo na região de Airões, como já 
fizeram na Estrada Real em Ouro Preto.  
Desta vez elas dispensaram qualquer ajuda de homens.  
Fique ligada.  
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  CPV.ORG.BR 

 
Clicando em BIBLIOTECA você vai encontrar:  
1. Apostilas- Telefones  
2.Roteiros, Livros, Bíblias On-line, Reflexões, Links e Cânticos.  
Em Telefones você vai encontrar em pdf pra imprimir a lista atualizada dos te-
lefones dos membros da igreja.  
 

4 DIAS DE CARNAVAL. INSCREVA-SE HO-
JE.  
Sábado, Domingo, Segunda 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$ 40,00 por mês a 
partir de hoje, você vai garantir sua vaga integral no 

próximo acampamento (40,00 em Nov, Dez e Jan x 3 = 120,00).  
 
CASAMENTO KALEBE & DANIELLE  

• Celebração com bolo de casamento no Culto de 
Domingo dia 21, na CPV.  

• No Civil já casaram num almoço e em intimidade 
com a família no domingo, dia 31 de outubro.   

 
ACONTECEU EM OUTUBRO:  
1 – Encerrado o ano eclesiástico da CPV para prestar contas ao PZMN (Presbi-
tério Zona da Mata Norte) em 31 de outubro. Veja os números na página: Datas 
e Números.   
2 – Encontros de Revitalização Relacional ou Conjugal. Aconteceram vários 
encontros promovidos pelo Helinho e Gláucia, depois do curso feito pelos noi-
vos: Danielle&Kalebe e Flávia&Vítor.  
3 – Tivemos a maior festa da criança da CPV com mais de 200 crianças na tarde 
do feriado dia 30-setembro com grande participação de toda a Comunidade: Pin-
tura de rosto, unhas, pula-pula, peteca, massinhas, desenhos, boca do palhaço, 
bazar e história Bíblica. Na saída, todos ganharam um kit com balas, pirulitos e 
livrinhos de histórias Bíblicas doados pela Sociedade Bíblica do Brasil – 
SBB.org.br.  



9 

Contato, Novembro de 2010 

ROUBO DO PORQUINHO 
O Daison e TiMaria doaram um novo porquinho Pró-Laje, uma vez que o origi-
nal cheio de moedas foi roubado.  
Também roubaram as placas de memória do computador que serve o data-show.  
 
BANHEIRO FEMININO  
Sob a coordenação da Daison e outros amigos do Banheiro estamos terminando 
de construir o banheiro feminino (como no desenho da arq Danielle, ao lado). 
Segundo Reve (Elben) ele vai juntar ao Daison para usar a primeira cabine gran-
de.  
 

 
PLANEJANDO A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO  
Estamos planejando recomeçar a construção em 2011 a partir do telhado. Cer-
tamente não será um espaço apenas 
pra CPV, mas para o desenvolvi-
mento da região e de interação das 
igrejas cristãs de Viçosa.  
 
LANCAMENTO DOS  
TUBULÕES 
Veja como iniciarmos em fevereiro 
de 2009, lançamos as bases ou tu-
bulões, hoje estamos planejando 
iniciar o telhado do salão maior em 
cima.  
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3 horários diferentes para orar juntos.  
Fale com o Pr. Helinho e participe.   

 
Última Sexta dos meses ímpares: Meia noite de vigília em lua cheia. 

 

• Por cada um dos Núcleos de desenvolvimento espiritual: É onde acontece 
o pastoreio na CPV num ambiente terapêutico e de curas conforme Tiago 
5.16 e também de Evangelismo do amigo conforme Mateus 28.18-20;  

 
• Por geração de empregos: Lojas comerciais, Serviços, Escritórios, Indús-

trias, Vendas, Transportes, Consultórios, Salão de Beleza: Adélio, A.Lídia, 
A.Paula Mantovani, Almir, Chiquinho, Danielle, Eni, Flávia, Geane, Gilmar, 
Juvenal, Kalebe, Lígia, Luíza, Lúcia Freitas, Márcia, 
Margareth, Osmar, Ricardo, Ronaldo, Serginho, Tatiana e 
outros.  

 
• Pela saúde: Deleise, Sr. Algemiro, Yara e Dona Lydia; 
 
• Por novos líderes para ajudar na Missão: O Senhor 

capacita e deseja contar com lideres apaixonados por Je-
sus, que proclame as Boas Novas e viva uma espirituali-
dade “mundana” como Sal e Luz; 

 
 
• Por envolvimentos no desenvolvimento comunitário: Adotando famílias 

com necessidades na nossa região e pelos projetos de desenvolvimento co-
munitário, como Pintura e outros;  

 
• Pela continuação da construção do centro de convivência:  Para haver fo-

co e valorização do relacionamento íntegro e não do templo ou local;  
 
• 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.Osmar JR e Eliana (Manaus); 10.Sarah Alves (Itabira-MG); 11.Wagner e 
Cláudia (Chapadão do Sul-MS); 12.William e Isméria (Colatina-ES); 
13.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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A glória de Deus 
Ez 1.28 

 
 objetivo de Deus é a sua glória, porém isso precisa de cuidadosa expli-
cação, porque é facilmente mal compreendido. Esse objetivo aponta pa-
ra um propósito, não de egoísmo divino, mas de amor divino. Certamen-
te, Deus quer ser louvado por seu caráter meritório e exaltado, por sua 

grandeza e bondade. Quer ser reconhecido por aquilo que ele é. Mas a glória, 
que é seu propósito, tem dois lados. É um relacionamento com duas etapas: de 
um lado, ele revela sua glória em atos de livre generosidade, e, de outro, seu 
povo responde com adoração, dando-lhe glória com ações de graças por aquilo 
que tem visto e recebido. Os seres humanos foram criados para essa recíproca 
comunhão de amor, e a redenção oferecida por Cristo torna isso possível para os 
que caíram. A natureza humana é completada pela contínua visão da glória de 
Deus e por corresponder a ele com louvor, 
do mesmo modo que Deus tem prazer em 
revelar sua bondade àqueles que a recebem 
(Sf 3.14-17).  
 
"Glória", no Antigo Testamento, está asso-
ciada com valor, riqueza, esplendor e dig-
nidade. Quando Moisés pediu para ver a 
glória de Deus, Deus proclamou seu nome a 
Moisés, isto é, revelou a Moisés alguma 
coisa de sua natureza, caráter e poder (Êx 33.18-34.7; ver a nota teológica "Eu 
Sou O Que Sou: A Auto-Revelação de Deus", em Êx 3.15). Acompanhando a 
proclamação, veio uma assombrosa manifestação física, uma nuvem luminosa 
como fogo ardente (Êx 24.17). Essa glória da presença de Deus é freqüentemen-
te chamada de a "Shekiná" ou de a "glória da Shekiná". Aparecia em momentos 
significativos como um sinal da presença ativa de Deus (Êx 33.22; 34.5; cf. 
16.10; 24.17; 40.34; Lv 9.23-24; 1 Rs 8.10-11; Ez 1.28; 8.4; 9.3; 10.4; 11.22-23; 
Mt 17.5; Lc 2.9; d. At 1.9; lTs 4.17; Ap 1.7). Os escritores do Novo Testamento 
proclamam que a glória de Deus está agora revelada em Jesus Cristo (Jo 1.14-
18; 2Co 4.3-6; Hb 1.1-3).  
 
Deus é glorificado nos atos de salvação, porque esses atos exibem sua incompa-
rável condescendência, seu inexaurível amor e seu ilimitado poder. "Ao Senhor 
pertence a salvação" (Jn 2.9), e os que ele salva em nada contribuem para a sal-
vação deles, exceto com sua necessidade (ls 42.8; 48.11). O louvor pela salva-
ção não pertence a ninguém mais, senão Só a Deus. Esta é a razão pela qual a 
teologia da Reforma insistiu tanto neste princípio: "Glória a Deus somente" (So-
li Deo gloria) e é a razão pela qual devemos manter esse princípio com igual 
zelo hoje. 

O 

xxxx Doutrina 
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Claudia Guimarães 
      

A oração 
 
A CPV faz oração?  
Não. Apenas queremos que a CPV tenha a estrutura organizacional e seja um 
local como meio, para facilitar gerar em cada membro a espiritualidade com 
qualidade. Desejamos ser um jeito novo de ser igreja, sendo uma ComUnidade 
intencional de relacionamento, apesar de não existir um modelo certo de organi-
zação, já que nenhum modelo é sagrado. Mas seus membros sim oram sempre.  
 
A oração serve para alguma coisa? 
Não. A oração de nada serve, quando paralisa as ações e justifica a falta de com-
promisso. De nada serve quando aliena o presente ou a santificação e serve co-
mo desculpas.  

 isso se referia Jesus quando disse: “Ai de vocês, mestres da lei e fari-
seus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, 
fazem longas orações. Mt 23.14. 

Não serve de nada quando se desliga do cotidiano mundano e a causa do Reino 
de Deus, que é Justiça, Paz e Alegria no Espírito.  
 
Interceder é orar?  
Sim. Ainda hoje me impressiono positivamente ao ver pessoas, que são inter-
cessoras por natureza. Mas tenho tentado deixar de lado a ilusão de orar tanto 
quanto elas ou de ser igual a elas, pois isso é algo que nunca serei. Tento admi-
rá-las como admiro quem serve com naturalidade e prazer, quem canta maravi-
lhosamente, quem cuida de um jardim como ninguém, quem cozinha coisas de-
liciosas ou quem discursa conseguindo prender a atenção das pessoas do come-
ço ao fim. São dons especiais. Ore pelos motivos da CPV.  
 
Oração tem ação?  
Sim. Não existe relacionamento com Deus e com o próximo sem a oração. A 
oração muda a gente em relação a Deus e não Deus em relação à gente. Uma 
pessoa de oração é, antes de tudo, gente de carne e osso, humano, demasiada-
mente humano.  
A vida de Jesus mostra a centralidade da oração. Para ele, a oração era a forma 
de se manter em contato permanente com o Pai. Orar na verdade, é viver. Paulo 
diz: “Orai sem cessar” ou “orem continuamente”. 1Ts 5.17. 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

A 
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Adão e Eva 
 

 situação era a ideal: um homem e sua esposa viviam em harmonia num 
jardim esplêndido e maravilhoso criado por Deus para o prazer deles. 
Ambos usufruíam um perfeito relacionamento com Deus e entre si. 

Mas, quando Adão e Eva cederam à tentação, invadiram os limites estabelecidos 
por Deus e arremessaram a raça humana no pecado. Vergonha e culpa se infil-
traram na vida deles e criaram uma barreira invisível entre eles e Deus. As con-
seqüências de sua desobediência e falta de controle permanecem conosco até aos 
dias de hoje. 
 
Adão e Eva sabiam que foram contra o plano de Deus, 
um plano que tinha sido criado para o bem deles. As 
conseqüências do seu pecado se manifestaram imedia-
tamente. Logo em seguida, ficaram com medo de 
Deus, que os amava tanto, e se esconderam da presen-
ça dele. Também se envergonharam da sua nudez e 
foram em busca de alguma coisa para se cobrirem. O 
relacionamento entre Adão e Eva começou a apresen-
tar falhas e tensões. Faziam acusações. A culpa foi 
passada adiante. Nenhum dos dois queria assumir a 
responsabilidade. Ambos se recusaram a admitir que estavam errados. É desne-
cessário dizer que o relacionamento deles foi danificado. O pecado separou um 
do outro e de Deus. 
 
Mas a história não acaba aqui. Adão e Eva ficaram juntos apesar da vergonha e 
culpa que sentiram. A vida deles foi manchada pelo pecado, e se manifestaram 
neles cicatrizes de feridas. Porém encararam a realidade que a vida devia pros-
seguir e, juntos, começaram a construir uma nova vida. Pelo amor, comprome-
timento e pela graça de Deus, perseveraram nas dificuldades da vida. 
 
Pontos fortes e êxitos  

• Adão e Eva foram os pais de toda a raça humana 
• Estavam mutuamente comprometidos enquanto enfrentavam as dificulda-
des. 

• A história deles nos fornece a primeira ilustração da graça de Deus. 
 
Pontos fracos e falhas 

• Foram desobedientes ao plano que Deus lhes havia revelado 

A 

xxxx Bios – Personagens Bíblicos 
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• Não queriam assumir a responsabilidade pelo seu pecado. 
• Arranjaram desculpas em vez de admitir a verdade. 
• As ações deles trouxeram o pecado ao mundo 

 
Lições para a nossa vida 

• Um bom casamento requer amor e comprometimento mesmo em tempos 
difíceis. 

• Relacionamentos que aceitam a graça e o perdão de Deus persistem nas di-
ficuldades da vida. 

• O prazer é solo fértil para a tentação; esteja alerta com as táticas de Satanás. 
• Os erros dos pais, muitas vezes, são passados adiante aos descendentes. 

 
Versículos principais 

• “Aí ele disse: ´Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, 
que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, 
sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam 
pelo chão´. Assim Deus criou os seres humanos; ele os criou homem e mu-
lher”. (Gn 1.26-27) 

 
A história de Adão e Eva se encontra nos primeiros capítulos de Gênesis. Adão 
e/ou Eva também são mencionados em 1 Crônicas 1.1; Romanos 5.12-19; 1 Co-
ríntios 15.22, 45-49; 2 Coríntios 11.3; 1 Timóteo 2.13-15.    
 
 
 
 

Família, bênção de Deus ao ser humano 
 

eus fez o ser humano especial, diferente de tudo o que havia criado an-
tes. O Senhor criou homem e mulher e os abençoou (Gn 1.27-28) – e 
teve tanto amor e cuidado ao formá-los, que os fez parecidos com ele. 

Além disso, somente aos seres humanos foi concedido o privilégio de se comu-
nicarem com seu Criador. No jardim do Éden, essa comunicação era direta (3.8), 
mas, com o pecado e a queda do homem, o elo se quebrou. 
 
Por isso, atualmente, Deus se comunica com as pessoas através da Bíblia Sagra-
da, onde está registrada a sua Palavra. E é por meio dessa Palavra, que tem o 
poder de transformar vidas, que o Senhor quer e espera abençoar sua instituição 
mais sagrada, a família. Deus deseja estar presente em cada lar, levando paz, 
perdão e harmonia. 

D 

xxxx Núcleo familiar 
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Do casamento... 

 

 

"O casamento é como uma longa viagem em um  

pequeno barco a remo:  

se um passageiro começar a balançar o barco,  

o outro terá que estabilizá-lo;  

caso contrário, os dois afundarão juntos."  
(Dr. David Reuben) 

 

"O valor do casamento não está no fato de adultos  

produzirem crianças, mas de crianças produzirem adultos."  
(Peter de Vries) 

 

"O casamento é um livro cujo primeiro capítulo  

é escrito em verso e os demais, em prosa."  
(Beverly Nichols) 

 

"No verdadeiro amor não manda ninguém; ambos obedecem." 
(Alejandro Casona) 

 

“O casamento é e permanece a viagem de descoberta  

mais importante que um ser humano realiza;  

comparado com o conhecimento de vida de um homem casado,  

qualquer outro conhecimento é superficial”  
(Soren Kierkegaard) 

 

“Geralmente há dois problemas no casamento:  

primeiro, não ter o que você espera e, segundo, não esperar o que você tem.”  
(Paul Stevens) 

 

“Nenhum homem ou mulher pode amar com olhos no relógio ou na agenda” 
(Paul Stevens) 

 

“Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: 
‘Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois 
se tornarão uma só carne?’ Assim, eles já ao são dois, mas sim uma só carne. 

Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe”  
(Jesus Cristo, Mt 19.4-6) 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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Paris, Piper e o Papa 
 
Estou em Paris, trazendo meu sogro e cunhada para conhecerem a cidade. Como 
é bom poder vir aqui gastando tão pouco: hospedado com um amigo, passagem 
promocional etc. De Edimburgo para cá, tivemos de chegar cedo ao aeroporto, 
pois o Papa estava chegando pouco antes de nosso voo. Assim, tivemos bastante 
tempo de espera antes do embarque. Sentei-me ao lado de uma TV. A BBC 
transmitia tudo. Ao final do discurso dele à nação, diante da rainha Elisabeth II -
que é a chefe da igreja Anglicana, disse: “Hoje, O Reino Unido luta para ser 
uma sociedade moderna e multicultural. Nessa desafiante empreitada, que possa 
manter seu respeito àqueles valores tradicionais e expressões culturais que 
formas mais agressivas de secularismo não mais valorizam ou sequer toleram.”  
 
Eu nunca o tinha ouvido tão atentamente.Tenho reservas quanto à condução do 
Vaticano em certas questões delicadas, mas fiquei contrariado com as críticas 
que instantaneamente surgiram a seu pronunciamento, por parte tanto dos 
comentaristas da BBC quanto dos funcionários do aeroporto que assistiam ali 
perto de mim. Riram do que ouviram e deliciaram-se com os cartazes dos 
poucos manifestantes que, em meio ao pequeno público nas ruas, aguardavam a 
passagem do pontífice. Havia cartazes e bandeiras criticando a posição católica 
contrária ao aborto e às uniões homossexuais ou exigindo tratamento enérgico 
contra os clérigos envolvidos em pedofilia. Senti criticado um princípio 
importante da minha fé, sobre o qual tenho ouvido pela voz do pastor batista 
americano John Piper. Ouvi esses dias quatro de suas mensagens, detalhando 
Romanos 12:1-2 –meu texto bíblico favorito. Numa delas traz a ideia proposta 
por um teólogo daqui de Edimburgo de sermos ao mesmo tempo nativos e 
peregrinos. Discutindo  “não conformar-se com os padrões deste mundo” (não 
somos deste mundo = peregrinos, por aqui de passagem), fala que sem nos 
esquecermos disso, somos convocados a agir, às vezes, como parte da cultura 
vigente em que nascemos ou vivemos (nativos) para podermos ser entendidos e 
influenciá-la para o Reino. 
 

s reações ao discurso do Papa ao meu redor me mostraram um pouco 
mais dessa cultura secular, permissiva e anti-Deus em que vivemos e que 
é nosso campo missionário. Criticaram a ele e criticam o Cristianismo 

como “os intolerantes que querem impor sua visão sobre todos”... mas eles 
mesmos não toleram que pensemos diferentemente deles, repudiando nossos 
‘valores tradicionais’, como disse Bento XVI. Surpreendente como foi 
encontramos no elevador da Torre Eiffel, horas após nossa chegada, o casal 
jovem que estava ao meu lado no avião até Paris, foi ouvir o Papa após ouvir 
Piper. Só que isso não foi coincidência: é chamado de Deus a todos os cristãos 
de hoje, para não aceitarmos essa cultura como sendo nossa e nos 
transformarmos, pela renovação de nossa mente, na pessoa que fomos feitos 
para ser, em Cristo, para transformar o mundo. 
 

Affonso ZuinAffonso ZuinAffonso ZuinAffonso Zuin    

A 

xxxx Opinião 
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PROJETO QUIRGUÍZIA – Ásia Central  

 
Com prazer o CPV é parceira 
deste projeto encaminhado pelo 
Eduardo e Sarah de Oliveira.  
 
O Conselho aprovou a adoção 
como missionários apoiados 
parcialmente pela CPV neste 
projeto de atenção especial às 
crianças da Quirguísia. Eles são 
estagiários na CPV e alunos de 
missiologia no CEM. Deixaram a 
faculdade, trabalho e família em 
Belo Horizonte e vieram para o 
CEM. Em fevereiro próximo, eles 
irão para o campo num trabalho 
social e evangelístico com 
crianças na Ásia Central. A CPV 
contribuirá com 40% de um 
salário mínimo por mês para 

ajudar no sustento do casal, que foram fieis, servidores sem reclamar ou cobrar 
contra-partida, além de bons facilitadores durante seu estágio na CPV.  
 
 
 
 
FAZEDORES DE TENDAS APOIADOS PELA CPV 
Em todo culto a CPV ora por uma das 13 famílias apoiadas fora de Viçosa, co-
mo missionários fazedores de tendas, entregando ao controle total de Deus os 
seus ministérios, profissões e relacionamentos familiares.  
São eles: Álvaro e Sheyla (EUA); Stanley e Cythia (Pará); Wagner e Cláudia 
(Mato Grosso); Galvin e Dilcimar (Brasília); Almir e Beatriz (Ubá); Wiliam e 
Jussara (Sergipe); Sarah e Hadassa (SP e Itabira); Affonso e Débora (Escócia); 
Osmar Júnior e Eliane (Manaus); William e Isméria (Colatina); Emeric e Marcy 
(Escócia); Cácio e Elisângela (Amazonas) e agora Eduardo e Sarah (Ásia Cen-
tral). 
  
 

xxxx Missões 
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Nasceu dia 24 de outubro o 
Luís Philipe, filho da Elai-
ne e Matheus, com 3.340 
Kg e 49 cm. É com alegria 
que a  família cepevense 
recebe esse lindo bebê. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nasceu, também, dia 12 de outu-
bro, o primeiro filho da Silvana e 

Cláudio Henrique Carvalho: 
JOAQUIM. Bem vindo a este 
mundo barulhento e sujo, Joa-

quim. Parabéns aos pais e demais 
familiares. 

xxxx Cegonha 
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"Ora, naquele tempo havia gigantes na terra... " Gn 6.4  
 
 

Apoio: 

 

        


