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1.  Casal coordenador de núcleos e pastoreio geral: 
Pr Hélio Miguel de Siqueira  helinho_43@hotmail.com 
Gláucia Siqueira     glauciatcs@gmail.com 

2.  Secretaria do Ministério Infantil e Zeladoria: 
 Yara Bernall      yarabernall@hotmail.com  
3.  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 .  

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; 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.  

5. 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) - josehenri-
que.mello@cesan.com.br ; Osmar Júnior (Manaus-AM) - junioror_@msn.com ; Sarah Alves 
(Itabira-MG) sarahmoraesalves@yahoo.com.br ; Stanley/Cynthia Oliveira (Tailândia, PA) - 
jstanley_oliveira@yahoo.com.br ; Wagner/Cláudia Albiol (Chapadão do Sul, MS)- 
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: Natal, mais que uma festa 

   
Objetivos:  
• Mostrar aos irmãos que pela fé estão libertos da lei. 
• Lembrar os irmãos que assim como Jesus, eles têm a solução para os oprimidos. 
• Esclarecer para os irmãos que há um preço a ser pago na realização da missão. 
• Encorajar os irmãos a verem a ressurreição como fonte de esperança até a volta de Jesus. 

Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
05 Enviado para resgatar Gl 4.1-7 Helinho 12 
12 Vivendo para pregar Lc 4.16-21 Helinho 01 
19 Morrendo para dar vida Mc 15.22-32 Helinho 02 
26 Ressuscitando para dar esperança Mt 28.1-10 Helinho 03 
     
   
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia RECEPÇÃO e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
05 Gilmar Jamille e Davi 
12 Sérgio  Eni Lírio 
19 Hilário Sônia Cabral 
26 Glauco Yara Bernal 
   
   
Ministério Infantil - Facilitadoras 
Dia Lição Salas 0 a 2, 3 e 4, e 7 a 10 anos 
   
05 Extra-férias Lúcia, Bruna, Sarah e Vítor  
12  Elaine, Isabela, Marcella e Davi 
19  Cássia, Isabela, Yara e Vítor  
26  Lúcia, Yume, Sarah e Davi  
   
   
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 



4 

Contato, Dezembro de 2010 

 
 

Natal, mais que uma festa. 
“...ele nos abriu um caminho novo e vivo...” Hb 10.20 

 

empre que se fala em natal, logo se pensa em reunir a família, o que não 
está errado, aliás, é maravilhoso e necessário. A questão é que este tipo de 
pensamento festivo pode desviar o foco do real motivo e esquecemos que 

o natal é mais que uma festa. 
 
Esta data tem o propósito de relembrar o estado lamentável em que a humanida-
de se encontrava antes do nascimento de Jesus, “Quando Jesus viu a multidão, 
ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados, 
como ovelhas sem pastor” (Mt 9.36).  
 
A desorientação e o domínio do pecado impedem o nascimento dos sonhos, ma-
tam o desejo de conquistas significativas e condenam as pessoas a uma mera 
existência sem propósito 
e sem vida. 
 
O nascimento de Jesus 
se deu exatamente para 
interrromper esta se-
qüência de domínio e dar 
a humanidade alternativa 
de salvação. Portanto, 
após a vinda, a perma-
nência, a morte e a ressurreição de Jesus, Ele não provê apenas a salvação, mas 
também uma grande confiança para aqueles que o tem como única alternativa de 
vida. Agora, em Jesus, temos a liberdade de ir e vir a Deus corajosamente atra-
vés do “ ...Novo e vivo caminho...” em oração e desafiar o mundo com ousadia e 
amor, para realizar nossa missão; pois com Jesus a batalha já está ganha. 
 
Especialmente nesta data, a sua missão é permanecer focado em Jesus e orientar 
os olhares de todos que estiverem dominados pelo brilho dos fogos, pelas cores 
vivas e pelo clima festivo, e ver que NATAL não é apenas mais uma festa, mas 
a manifestação graciosa de Deus promovendo o abraço do perfeito com o defei-
tuoso, do Divino com o humano, do céu com a terra. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

S 

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 
    
06 Beatriz Colpani 19 Maruza Dias 
06 Maria Eduarda 19 Yuri Rodrigues 
07 Yume Rodrigues 21 Casamento Wagner e Cláudia 
08 Daniel Colpani 22 Guilherme Siqueira 
08 Sara Colpani 24 Beatriz Andrade 
11 Sérgio Santos 26 Casamento Ricardo e Tatiana 
12 Ricardo Batista 28 Talita Vasváry 
13 Nara Ribeiro 29 Hugo Alves 
14 Ordenação pastorado Helinho 29 Marília Cardoso 
 
  HISTÓRICO DAS CAMINHADAS DA CPV   
N  Data Trajeto - Percurso Qtde 
1  04/01/04 Reconhecendo a Violeira-Casa Prefeito 26 
2 04/03/04 Violeira-Esuv  32 
3 04/05/04 Esuv-Violeira  23 
4 04/07/04 Violeira-Esuv  36 
5 04/11/04 Mata B.Inconfidência e macarrão no quiosque  45 
6 05/01/05 Violeira-EtaII 29 
7 05/04/05 Violeira-ZigZag e churrasco no quiosque 102 
8 05/05/05 Violeira-pinguela sítio indo direção casa do prefeito  22 
9 05/07/05 Violeira-ZigZag-Centev (ex-CBIA) 28 
10 05/09/05 UFV- Trilha do Pinheiral  67 
11 05/11/05 Violeira-ZigZag - Domingote    48 
12 06/02/06 Violeira-ZigZag-Centev e macarrão quiosque  45 
13 06/04/06 Violeira-pinguela- sítio. domingote e salada quiosque  65 
14 06/06/06 Violeira-Ponte pra São Miguel - casa prefeito, domingote e quiosque  52 
15 06/08/06 Violeira-ZigZag - Domingote    38 
16 07/02/07 Enduro a pé das Mulheres - Airões - Paula Cândido   10 
17 4/03/07 UFV Bandeiras e Trilha do Pinheiral   34 
18 07/05/07 Córrego São João, Amoras e Silvestre  26 
19 07/06/07 Mulheres na Estrada Real – Ouro Preto - Sabarabuçu 28 
20 07/11/07 Aspuv-Cajuri-com almoço na sede social Aspuv  48 
21 08/04/08 Violeira-Construção-Kléos-Esuv e BR 36 
22 08/06/08 Mata Paraíso com junta saladas 34 
23 30/09/08 Pousada do Turvo – Guaraciaba - Saída em comboio  61 
24 22/03/09 Violeira - Kléos - Fazenda - Tv Córrego - Prefeito - quiosque  26 
25 21/06/09 Conhecer o Sítio do Juvenal divisa Porto Firme 15 
26 21/03/10 Casas da Violeira, Kléos, Esuv, BR, CPV com Junta Saladas.   17 
27 27/06/10 Sede social Aspuv - Cajuri e no retorno macarrão comprado Cajuri.  23 
28 19/09/10 Violeira - Zig-Zag - pinguela - casa kléos - domingote e violeira 22 
DATAS DO MÊS  

DEZEMBRO 
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  
             

13   Recesso dos Núcleos (até 06/02/2011).  
  Celebração de Natal e Ano Novo.  
  Férias do pastor de 7 a 21/01/2011. 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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    13º DEDUZIDO DO I. RENDA  
Restitua mais Imposto de Renda, destinando até 6% do Imposto 
Devido para a REBUSCA.  
É só emitir o boleto e pagar até o final de dezembro, se você faz 
declaração no formulário completo.  
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 garantir a continua-
ção da construção.    
 
 

 
11.000 m2 PARA A PRÁTICA DA ESPIRITUALI-
DADE NO MEIO AMBIENTE. Disse Deus: Cuida do 
jardim pra Mim. Vamos cuidar do Centro de Convivên-
cia em todos os sentidos. Não use plástico e nem jogue 
lixo no chão. Converse com o Sérgio ou Rolf.  
  
CAFÉ COM LÍDERES NO 1º DOMINGO  
O Café com Líderes volta em Abril e funcionará até Novembro de 2011, tendo 
um café, estudo bíblico, debates, relatórios e avaliação sempre no primeiro do-
mingo às 8h30 da manhã.  

  CPV.ORG.BR 

 
Clicando em BOLETINS você vai encontrar:  
1. Contatos 2010  
2. 2009, 8, 7, 6, 5,4,3 e 2002. 
Clique no ano e selecione o mês e envolva com a visão.  
 
CARNAVAL.  
É ACAMPAMENTO.  
INSCREVA-SE HOJE.  
Sábado, Domingo, Segunda e Terça. R$ 120,00 por pessoa. Invista na sua 
família.  

xxxx Notícias gerais 
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CAMINHO DE ORAÇÃO  
Comentário de um líder do Paraná: O livros falam sobre o termo "ekklesia" = 
chamados para fora. E isso me falou muito forte, somos chamados para fora... 
Li sobre celulas do andar de cima, que faziam algo diferente, deixavam o Espírí-
to Santo comandar as várias partes (membros) da pequena igreja (celula). 
Aprendi que nossa célula era completa, se somos salvos, possuíamos os dons 
necessários para cumprir o chamado de Cristo. Li 
que existem células no mundo que fazem coisas 
diferentes, como dar aula de violão para a 
comunidade, aulas de inglês para esposas de 
executivos japoneses, e frutificavam muito, percebi 
que tínhamos que fazer algo também. 
 
Então falei sobre isso na célula e sugeri de irmos às 
casas de nosso "oikos" já que eles não vinham na nossa. A célula vibrou !!! En-
tendi aquela palavra de Jesus sobre ter fé como um grão de mostarda, que o 
monte iria de um ponto a outro, o monte éramos nós...um monte de cristãos está-
ticos...indo de uma casa para outras !!! 
 
Oração é comunicação, assim como as roupas comunicam, os olhos comunicam, 
a música, a limpeza, mensagem, boletim. Tudo é comunicação e relacionamen-
to.  
 
O Caminho de oração da CPV está aberto para você.   
 
ACONTECEU NA ÁFRICA DO SUL 
Lausanne III – 2010, em Outubro.  
Impressão do Pr. Ricardo Agreste da Comunidade 
Presbiteriana de Campinas.   
  
Lausanne III não foi uma conferência de grandes 
preleções e profundos conceitos. 
Pessoalmente, vim para Cape Town 2010 na expectativa de encontrar reflexões 
profundas sobre temáticas contemporâneas e desafiadoras para a missão da igre-
ja como: meio ambiente, pós-modernidade, movimento neo-pentecostal, homos-
sexualidade e crise econômica mundial. No entanto, a conferência não apenas 
não abordou estas temáticas como fez uma opção metodológica que incentivou 
grandemente a superficialidade nos assuntos tratados. 
Deixe-me explicar o que quero dizer por opção metodológica. Por um lado, 
creio ter sido interessante a proposta de fazer uso de três ou mais preletores, tes-
temunhos e apresentações multimídias para apresentar diferentes perspectivas 
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acerca de um mesmo tema. No entanto, esta mesma proposta não contribuiu efe-
tivamente para o aprofundamento dos temas tratados e sub-utilizou pessoas co-
mo Os Guinnes, John Piper, Tim Keller, Chris White, René Padilha e Samuel 
Escobar. Consequentemente, Lausanne III não foi uma conferência de preleções 
arrebatadoras. 
 
PARTE DE UMA ENTREVISTA COM O PR. RICARDO GONDIM:  
“O futuro mais lúcido da Igreja Evangélica está nos pequenos grupos (Nossos 
Núcleos nas casas). As instituições não vão acabar; porém, não serão solo fértil 
para as grandes inovações. Enquanto as grandes igrejas repetem clichês, pessoas 
reunidas em grupos menores vão experimentar o enriquecimento da alma” . 
 
ASSEMBLEIA ANUAL DA CPV  
Os membros batizados da CPV estão sendo convidados para uma Assembléia 
Geral para ouvir relatórios e dar opinião e sugestões para o ano de 2011. O que 
você deseja fazer ou liderar em 2011. Disponibilize-se à servir. A CPV precisa 
de voluntários para ensinar crianças, adolescentes, jovens, adultos, novos, nú-
cleos, jardins, segurança, construção, etc.  
Será no dia 5 de dezembro, depois do culto.  
 
O QUE É VÍCIO DA MENTE?   
Por Caio Fábio:  
“ Uma das marcas de saúde mental de uma pessoa é a sua capacidade de varie-
dade de temas, interesses, assuntos e uma abertura total para tudo que seja hu-
mano e vida. Portanto, a maior marca de saúde mental é a alegria de ser, amar, 
conhecer, e participar da vida, fazendo isso com amor e bom senso; e sem medo 
da dor, especialmente da dor do amor. 
Jesus é o exemplo da mente mais sadia possível, e, portanto, aberta a tudo e to-
dos; exatamente como Deus, que manifesta Seus interesses e variedades temáti-
cas na multiformidade da criação.  
 
Jesus mostra interesse pela variedade da vida assim 
como Seu Pai foi variado e extravagante em tudo o 
que criou. Sim, porque até as maiores sutilezas da 
criação estão carregadas de extravagância divina “. 
 
EDUARDO E SARAH – Formatura no CEM  
Convite: Formatura na IPV sábado dia 4 de Dezembro. Eduardo e Sarah, mesmo 
não tendo terminado os 2 anos do Curso no CEM, estão recebendo um certifica-
do pelo ano missiológico, para assumirem a partir de fevereiro o campo missio-
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nário na Ásia Central – Quirguísia. Eles são apoiados pela CPV e serão formal-
mente enviados na Celebração do dia 5 de Dezembro.  
ASAS DE SOCORRO    
É uma ONG para apoiar missões em acessos difíceis através da Aviação. Cele-
braram num culto festivo 55 anos no Brasil com aproximadamente 800 pessoas 
no seu hangar no aeroporto de Anápolis-GO. O Edgard acabou de ser eleito vi-
ce-presidente do conselho de administraçao. Asas com sede administrativa em 
Anápolis, tem base em Manaus, Boa Vista, Belém, Santarem e Rondönia. São 
86 missionários e vários deles formados no CEM. A Eunice, ex-CPV, é a Supe-
rintendente de Administração e Rel. Institucionais, acumulando o cargo de Dire-
tora Executiva. http://asasdesocorro.org.br/html/conheca.php?Doc=5  
 
OPORTUNIDADE EMPREGO  
Fábrica de software que o Wiliam Alves é o 
Diretor Executivo em Sergipe, está buscando 
profissionais da área de informática, para tra-
balhar como analistas e programadores.  

 
 
NOVO DEVOCIONÁRIO DO REVE 
Com 52,00 você compra o lançamento do Ultimato, es-
crito para facilitar entrar no quarto de escuta. Tome suas 
refeições diárias com Jesus: 
 http://www.ultimato.com.br/loja/produtos/refeicoes-
diarias-com-jesus  
 
  
 
 

CALEBE 
Convite: 
Casam-se em Vila Velha - ES 
Calebe e Mayne 
Dia: 05/12/2010 
Calebe estudou no CEM e  ajudou 
aqui na CPV com os nossos 
adolescentes. 
Nos sentimos muito honrados com o 
convite e rogamos ao Senhor muitas 
bençãos sobre a vida da nova família. 

O convite está anexado no nosso quadro de avisos. 



10 

Contato, Dezembro de 2010 

KALEBE E DANIELLE 
Domingo, dia 21 de novembro, Kalebe e Danielle anunciaram o casamen-
to deles à família cepevense e celebraram juntos com um bolo. Eles pedi-
ram a benção do Senhor, e o apoio 
dos irmãos, em oração, para a nova 
fase da vida deles, para a nova fa-
mília que constituíram.  
Eles colocaram à disposição de to-
da a igreja,  a nova residência:  Rua 
Pedra do Anta, 70/201. O ponto de 
referência  deles é: "Bem em frente 
à casa da vovó Edna e do vovô Ed-
gard". Que coincidência!  

 
 
ACONTECEU EM NOVEMBRO:  
1 – Primeiro mês do novo ano eclesiástico da CPV. Tudo recomeçando e sendo 
avaliado para 2011. O que precisa mudar em 2011?   
 
2 – Reunião anual do concílio regional do norte da zona da mata mineira em 
Ubá dias 26 a 28 de novembro, quando as igrejas e pastores tiveram seus relató-
rios aprovados.  
 
3 – Bons feriados com visitas indo e vindo, celebrando a família. Vários encon-
tros nostáugicos e saudosos aconteceram em Viçosa e noutras cidades.  
 
4 – TiaEdna virou avó de novo, com a gravidez da filha mais velha Kézia, casa-
da com Beto, há 5 anos. Agora são 2 netos e 1 neta do coração.  
 
 

AOS QUE NOS VISITAM   
Sintam-se em casa e abraçados.  
As portas estão abertas para você.  
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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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O nascimento virginal de Jesus 
Lc 1.27 

 
Mateus (1.18-25) e Lucas (1.26-56; 2.4-7), em duas histórias complementares, 
porém independentes, concordam em seu registro do nascimento de Jesus como 
o resultado de uma concepção miraculosa. Sua mãe, Maria, ficou grávida pela 
ação criativa do Espírito Santo, antes que ela tivesse qualquer relação com um 
homem (Mt 1.20; Lc 1.35).  
 
A maioria dos cristãos aceitava o nascimento virginal de Jesus sem hesitação, 
até o século XIX. Daí em diante, o assunto se tomou uma questão central no 
debate acerca do supranaturalismo cristão e da divindade de Jesus. O 
modernismo, buscando interpretar Jesus como um simples mestre singularmente 
piedoso e sábio, cercou o nascimento virginal de um espírito de desnecessário 
ceticismo.  
Na realidade, o nascimento virginal faz parte do resto da mensagem do Novo 
Testamento a respeito de Jesus. A dignidade e a glória eternas que Jesus teve 
antes de o mundo ser criado (Jo 1.1-9) tomaram natural que ele entrasse na vida 
encarnada de um modo que 
proclamasse o glorioso papel que ele 
veio cumprir (Mt 1.21-23; Lc 1.31-
35).  
 
Mateus e Lucas estão interessados 
em como, através desse nascimento 
singular como ser humano, Jesus 
veio cumprir o propósito de Deus 
para a redenção, especialmente em 
experimentar a tristeza e a morte 
pelos pecadores. Eles estão menos 
preocupados com a concepção virginal como um prodígio físico ou uma arma 
apologética.  
 
É impossível dizer se o nascimento virginal era o único modo pelo qual Jesus 
poderia vir à terra e identificar-se com o seu povo. O modo como esse 
nascimento é relatado testemunha a divindade de Jesus e o distingue de todos os 
outros. Convinha que ele nascesse desse modo incomum, uma vez que ele, 
diferentemente de todas as outras pessoas desde a queda, não estava envolvido 
em pecado. Maria não foi uma exceção nesse aspecto, não mais do que Davi e 
Pedro, ainda que os pecados dela não tenham sido registrados como o foram os 
deles. Através de sua morte, Jesus se tomou o Salvador dela e de todo o resto da 
Igreja com ela. 

xxxx Doutrina 
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Sem tempo para o lazer 
Gn 2.2-3 

 
 havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera,  descansou 
nesse dia de toda sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o 
santificou; porque nele descansou de toda a obra que, como criado, fizera. 

(Gênesis 2.2-3) 
 
Algumas pessoas acham que o descanso e o lazer são desnecessários e batem no 
peito, orgulhosas, que nunca tiram férias. Entretanto, é interessante observar que 
a bíblia nos conta que Deus descansou depois de ter criado o mundo. Será que o 
Senhor, o Deus Todo-poderoso, ficou cansado e precisou parar e relaxar para 
recuperar suas forças? Particularmente, creio que ele descansou para oferecer 
um modelo para seguirmos. Nós sim precisamos de um dia na semana para 
descansar e de férias anuais para reanimar e recarregar as baterias. 
 
Ninguém é tão indispensável e insubstituível a ponto de não poder cogitar em 
tirar férias alguns dias para usufruir de descanso e lazer. Além disso, quando os 
pais trabalham incessantemente, condenam a família a pagar um preço alto por 
seu ativismo. 
 
A principal característica a ser 
destacada na vida de um cristão não 
pode ser seu trabalho. O cristão não 
pode ser identificado através da sua 
área de trabalho ou pela empresa que 
atua, mas pelo seu compromisso de 
viver segundo a vontade de Deus. 
 
Penso que não há uma pessoa que goste 
de ser taxada de acomodada. 
Costumamos a associar cansaço a santidade. As pessoas estão cada vez mais 
ocupadas e não conseguem encontrar tempo para aprofundar seus 
relacionamentos, aproveitar a companhia uns dos outros, divertir-se, apoiar-se e 
viver significativamente sua relação com os familiares e amigos. Creio que 
muitos conflitos familiares poderiam ser solucionados ou até mesmo evitados se 
a família passasse mais tempo junta e usasse esse tempo para aprofundar seus 
relacionamentos. 
 
Será que somos mais ocupados que o Senhor? Ele separou um tempo em sua 
agenda super lotada para descansar. Será que nós não conseguimos — Ou não 
queremos — arranjar um tempinho para dedicar ao nosso cônjuge e à nossa 
família?  Pense nisso seriamente!         

E 

xxxx Núcleo familiar 
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Claudia Guimarães 
      

Inovação e liderança 
 

ão sou uma pessoa movida por novidades, mas não gosto da mesmice, 
nem da rotina irracional ou do costume imutável, mesmo tendo morado 
17 anos na mesma cidade com os pais e outros 38 anos noutra cidade, 

sendo 7 anos em república, 3 num apto pequeno, 6 num apto maior e depois 22 
anos na mesma casa. Sei que alguns mudam mais.  
 
Deus me provoca e ensina a deixar, largar, mudar, inovar e a assumir novas o-
portunidades e novos desafios 
sempre.  
 
Creio que Deus capacita líderes 
com foco e ao mesmo tempo 
com sensibilidade e flexibilida-
de para mudar, reformar e ino-
var, motivados pela vivencia 
num ambiente formal com a 
informalidade.  
 
O equilíbrio entre os relaciona-
mentos da liderança, pelo mentoreamento, pastoreio e administração desperta o 
desejo pessoal por viver numa ComUnidade de geração integrada, num novo 
jeito de ser igreja, onde cada membro é um ministro e missionário.  
 
Buscar o convívio do núcleo em casa e o ajuntamento na celebração dominical 
serve de refúgio e conduz à dependência e direção do Espírito, formando em 
cada coração uma paixão por Jesus, trazendo os amigos que ainda não aceitaram 
o senhorio de Jesus.   
 
Quero aprender a abrir mão de mim mesmo, para poder servir, buscando o cará-
ter de Jesus através do relacionamento com Ele e também com os irmãos.  
Reconheço a importância de inovar, estar sempre reformando e quebrando para-
digmas tendo Jesus como supremo Pastor.  
 
Desejo que 2011 seja de fato inovador e renovador para o nosso desenvolvimen-
to espiritual.   
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

N 

xxxx Visão 
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Ola amada igreja, paz e o sempre Despertar em Cristo. 
 
Estamos todos bem. No mês de outubro tivemos um reforço para nossa futura 
(já)missão caracol. Amigos e missionários do RS estão morando aqui em Cha-
padão, fortalecendo nossa missão e nosso alvo: Crianças, adolescentes e jovens. 
Ele é o Julio, mas conhecido como Pimenta, e ela a Marlise. Tem dois filhos, o 
João de 5 anos e a Duda de 1,5 anos. Estão se adaptando a cidade e precisando 
de nossas orações. Eles são fazedores de tendas assim como nós, e estamos pro-
curando emprego para o Pimenta. Também estamos orando e peço a toda a igre-
ja que ore, pela venda da casa deles, que o dinheiro seja pago logo, para que as 
despesas sejam pagas.  
 
Quanto a missão, estamos de vento em polpa ( assim como no disco dos Vence-
dores). temos tido várias oportunidades de falar do amor de Cristo às crianças, 
em escolas, fazendas ou mesmo no Projeto da igreja católica (muito legal). 
Creio que temos alcançados mais de 1.000 crianças. Mas, sempre existe um 
mas, o trabalho ainda tem sido focal, e não conseguimos colocar em pratica um 
trabalho continuado. Creio que ano que vem, com as portas, janelas e buracos 
que Deus nos abriu, poderemos fazer isso. 
 
Hoje, em especial, eu, claudia, pimenta e marlise ( e as crianças) fizemos um 
trabalho em parceria com o Cras - Centro de referencia de assitencia social - 
com uma palestra ministrada pela claudia - as 5 linguagens do amor da criança - 
onde tivemos um pedido de um PAI para irmos ate a casa dele visita-lo, e tive-
mos fantoches, eu e o pimenta. Contamos uma história sobre mentira, de fundo 
moral.  
 
Pedidos de oração: 
• pela missão caracol e seus missionários; 
• pela empresa que estou abrindo para venda de fantoches ( 30% de toda a 
renda  

• de venda de fantoches é destinada a missão); 
• pela minha saúde. Semana que vem estou indo a um dermartologista, verifi-
car  

• uma mancha na pele; 
• pela familia do pimenta e por um emprego. 

 
oração de agradecimento 
• pelo carro que conseguimos adquirir, pois sem ele nao podiamos faze a obra; 
• pelo nossos empregos, que ajudam a manter a missão; 
• pela alegria de servir a Deus com nossos dons e nossos bens; 
• pelas meninas que a cada dia ficam mais pressas a Jesus e a sua obra  
• missionária. 

 
Amados da minha amada igreja. Espero ve-los em breve, (carnaval).  
Beijos a todos, 

WWWWagneragneragneragner,,,,    CCCClaudialaudialaudialaudia,,,,    NNNNicole e icole e icole e icole e AAAAnnennennenne    

xxxx Notícias do campo 
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Olá queridos irmãos,  
  

 sempre muito bom escrever para vocês contando um pouco sobre nossa 
caminhada aqui em Edimburgo, seja com motivos de louvor ou de dificul-
dades, não importa, pois o que importa de verdade é que somos um só cor-

po um só sentimento e uma só familia em Cristo Jesus.  
  
Estamos no outono, o frio começa a chegar e agora é hora tirarmos os pesados 
casacos do armário, os quais estavam guardados desde junho. Esta é uma esta-
ção que fala muito no meu coração depois de uma experiência tremenda com 
Deus há alguns anos atrás. Claramente pude ouvir o Senhor  me ensinando atra-
vés das folhas que caiam das arvores, deixando-as completamente desprovidas 
de sua beleza 
exterior, porem 
cheias de vida 
em seu interi-
or, a qual nin-
guém  pode ver, 
 a não ser o Pai.  
 
Diante daquela 
cena  pensei 
 nessa cidade 
que no passado 
teve uma gran-
de influencia 
para o cristia-
nismo, e o meu 
coração se en-
tristeceu, abai-
xei a cabeça e 
fechei  os meus 
olhos me colocando em oração, e eu perguntei a Deus, onde está a Sua Glória? 
 já que o cenário que eu tinha a minha frente não era nada bonito. Foi então que 
Deus me respondeu:  Levanta a tua cabeça, abre os teus olhos e enxuga as tuas 
lágrimas, olha para estas arvores do jeito como elas estão, feias, parecendo não 
ter vida, pois elas fazem parte da minha Glória que hoje não se pode ver, mas 
que no tempo certo elas se tornarão formosas e frondosas como jamais se viu 
antes. 
 
Irmãos que experiência que eu tive com Deus. Não importa se somos cristãos 
experientes e que isso tudo não passa alguma coisa que já sabemos ou experi-
mentamos antes, o que importa de verdade é que Deus pela sua graça está sem-
pre renovando as suas promessas e nos encorajando a seguir em frente sem olhar 
para as circunstâncias sejam elas positivas ou negativas. Quero encorajar você, 

É 

xxxx Notícias do campo II 
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meu irmão a não desistir dos seus sonhos, ainda que tudo possa parecer como 
uma arvore feia e sem vida, o Senhor vem e transforma quando menos espera-
mos. Continue orando por aquilo que aos olhos humanos  parece ser impossível, 
e você vai ver o Senhor  das causas impossíveis agir. 
 
Gostaríamos que estivessem orando por nossa familia: 
 

meric – Tenho passado por momentos difíceis no meu trabalho. Desde 
que tenho testemunhado a minha fé, uma professora que é ateia do setor 
onde trabalho, começou a me perseguir e a exigir de mim tarefas que eu 

não fazia antes, ele tem tentado de todas as maneiras me fazer sentir inferior, 
humilhado e desprovido de Deus. Quanto mais eu testemunho, maior é a pressão 
contra mim. 
Isso tem me deixado muito cansado e sem motivação para continuar trabalhando 
lá, só que encontrar outro emprego não está nada fácil por aqui. 
 
Marcy-  Com a chegada do frio, ela voltou a sentir alguns sintomas da Sindro-
me de Sjogreen como dor nas articulações, olhos inchados e coceira pela corpo. 
Esta melhorando aos poucos. Desde que começou os estudos de enfermagem na 
universidade em Setembro, está super cheia de trabalhos para fazer, e não tem 
mais tempo para quase nada. Ela quase pensou em desistir, em Janeiro começam 
os estágios práticos. Ela esta ansiosa com uma mistura de medo e exitação. Ape-
sar disso tudo, o trabalho missionario ela não deixa de fazer:  
 
Continua liderando reunião de estudos Biblicos na casa de Sunniva, toda quarta 
feira pela manha (veja a foto: Marcy com Margareth, vizinha de Sunniva, fruto 
das reunioes). Sempre que é solicitada a ir orar por um enfermo, Marcy nunca 
recusa, pode estar cansada, com frio ou chovendo, sempre é tempo de servir a 
Deus, isso é prioridade.  
 

 

E
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Deus presenteou mais uma mulher com gravidez e já perdemos a conta de quan-
tas são as grávidas - minha cunhada que há 10 anos tentava engravidar, no Brasil 
ela teve 3 abortos espontâneos e já tinha perdido as esperanças de ser mãe. Ao 
chegar aqui ela se animou com os testemunhos de mulheres que engravidaram. 
Pediu oração, Deus atendeu, ela esta bem e com três meses de gestação. 
 
Deus tem dado a Marcy ótimas oportunidades para compartilhar a fé com as 
colegas de classe, Sharon Steel fica maravilhada quando a Marcy compartilha e 
sempre faz perguntas. Linsey Stewart não gosta de ouvir - ela é um desafio para 
Marcy. 
 
Talita- Agradecemos a Deus por ela ser tão dedicada aos estudos e também pelo 
envolvimento dela com a Christian Union (ABU) promovendo vários eventos 
para estudantes não cristãos. 
 
Daniel- Louvamos a Deus pelo aniversário dele dia 11 de novembro e pela de-
dicação dele aos estudos. 
 
João Victor- Ele esta bem e muito feliz vivendo e estudando em Newcastle, que 
Deus continue cuidando e fortalecendo a fé dele. 
 

greja Emmanuel- A igreja esta caminhando muito bem e sentimos orgulho 
em cada testemunho que ouvimos dos irmãos e também pelas varias ativida-
des durante a semana. Emeric agora eh responsavel pelo som e a Marcy em 

preparar a ceia. No próximo domingo teremos o primeiro culto com a participa-
ção da igreja batista do bairro, seremos ao todo em torno de 120 pessoas, que 
por se tratar de Escócia esse é um numero fantástico. Essa União é fruto da nos-
sa sugestão inicial - Street Light, lembram? A igreja Emmanuel estava para fe-
char e o Street Light foi uma ultima tentativa da igreja. Hoje estão trabalhando 
juntas a Emmanuel, Priory Church e Batista, a lista esta crescendo gradati-
vamente.  
 
Continuem orando por essa igreja, Emmanuel, Deus esta fazendo coisas incrí-
veis neste lugar com curas, restauração, eles estão compartilhando a fé com mais 
naturalidade. 
 
Orem conosco por duas grávidas: Rilza (uma das mulheres que engravidou atra-
vés da oração), está no oitavo mês de gravidez, foi internada no hospital com 
pressão alta e Virginia, não conhecemos pessoalmente é missionaria em Lu-
xemburgo, teve eclampsia, e agora está internada em estado gravíssimo em Bru-
xelas precisando de um milagre. O bebe esta bem e terá alta na próxima semana. 
  
A todos vocês que se uniram conosco  em parceria, nos apoiando com suas ora-
ções e ofertas, a nossa mais sincera gratidão. 
 
Em Cristo, 

Familia VasvaryFamilia VasvaryFamilia VasvaryFamilia Vasvary    

I 
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Da amizade... 

 

A amizade é como a saúde:  

Nunca nos damos conta de seu verdadeiro valor  

até que a perdemos. 

 

Todo meu patrimônio são meus amigos 

(Emily Dickinson) 

 

Muita gente entra e sai em tua vida ao longo dos anos.  

Mas só os verdadeiros amigos  

deixam impressões em seu coração. 

 

Ao final, não nos lembraremos  

tanto das palavras de nossos inimigos,  

senão dos silêncios de nossos amigos  

(Martin Luther King, Jr.) 

 

A melhor forma de destruir seu inimigo  

é converter-lhe em seu amigo 

(Abraham Lincoln) 

 

A amizade duplica nossas alegrias e divide nossa tristeza. 

 

Enquanto se tenha ao menos um amigo, ninguém é inútil  

(Robert Louis Stevenson). 

 

A amizade é como as estrelas. 

Não às vemos toda hora, mas sabemos que existem  

(Marina de Almeida Camargo) 

 

As pessoas entram na nossa vida por acaso;  

mas não é por acaso que elas permanecem! 

 

“Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. 
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu 

Pai eu lhes tornei conhecido.”  
Jesus Cristo (Jo 15.15)

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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Apoio: 

 

        


