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 AA  ccoommpplleexxiiddaaddee 

Informativo mensal da

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa

www.cpv.org.br 

Contato 
No 317, Fevereiro de 2011 

TTeemmaa  ddoo  aannoo 

CCoommuunniiddaaddee::  AAggeenncciiaa  ddee  ttrraannssffoorrmmaaççããoo  uurrbbaannaa 

ddaacciiddaaddee 



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: A complexidade da cidade 

   
Objetivos:  
• Mostrar que você é integrante do núcleo de investigação para a conquista de Viçosa com o evangelho. 
• Descobrir onde e como compartilhar o evangelho da forma mais eficaz para alcançar os Viçosenses. 
• Entender que o isolamento do crente desfigura a missão de Deus e alimenta o preconceito religioso. 
• Assumir a postura cristã de influenciar com o evangelho e não ser influenciado pela religião. 
Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
06 Agência de investigação Nm 13.25-33 Helinho 04 
13 Em busca de fatos e fendas At 17.16-31 Helinho 05 
20 Interatividade social Lc 5.29-32 Helinho 06 
27 Agente de transformação urbana Mt 5.13.16 Gláucia 07/08 
     
   
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia RECEPÇÃO e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
06 Gilmar Edna/Edgard 
13 Sérgio  Tatiana/Ricardo 
20 Hilário Gláucia/Helinho 
27 Glauco Lidiane/Gilmar 
   
   
Ministério Infantil - Facilitadoras 
Dia Lição Salas 0 a 2, 3 e 4, e 7 a 10 anos 
   
06   
13   
20   
27   
   
   
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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A complexidade da cidade 
 

Você já calculou os lucros e os prejuízos de se viver em uma cidade? 
 

m épocas passadas, quando a grande maioria da população era rural e mo-
rava e sobrevivia em fazendas e sítios, tinham ao seu alcance a alimentação 
fresca e saudável de sua própria produção, tinha a companhia constante de 

familiares e vizinhos que viviam em grandes comunidades interdependentes, ti-
nham ali, sua carne sem hormônios ou produtos nocivos: o frango, o porco, o boi 
caipira, o peixe que era pescado em córregos ou rios sem poluição... 
 
Todos respiravam o ar puro de um ambiente 
sem engarrafamentos, pois o “congestiona-
mento” era apenas de algumas boiadas que 
atravessavam as estradas barrentas. 
 
Lógico, em contrapartida tudo ficava com-
plicado se precisassem de assistência médi-
ca, farmacêutica, odontológica, e alguns 
produtos só podiam ser adquiridos de vez 
em quando, quando alguém ia à cidade mais 
próxima. 
 
Ufa! Podemos dizer que nossa vida na cida-
de hoje é bem mais fácil. Não precisamos  matar um porco se quisermos comer 
lingüiça, nem precisamos ficar horas debaixo de sol e chuva se quisermos comer 
o nosso “arroz com feijão”. Aparentemente vivemos melhor, temos mais confor-
to e facilidades por morar na cidade. Apesar de Viçosa não ser um grande centro, 
vivemos aqui quase que os mesmos desafios de grandes centros urbanos no Bra-
sil e no mundo! 
 
Poluição, excesso de lixo, desmatamento, trânsito insuportável, solidão, stress, 
depressão... É que a falta de amor e temor a Deus estão tão globalizados como o 
restante das coisas. 
 
Você e eu, como parte do corpo de Cristo, somos chamados a ser parte da solu-
ção de Deus para esses problemas pós-modernos que estão instalados em nossas 
cidades. Seja um agente em seu núcleo para amenizar esses efeitos em sua pró-
pria vida e na vida de outros! 
 
Que o Senhor nos dê sabedoria para entender a complexidade que é viver no 
mundo urbano pós-moderno! 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

E 

xxxx Palavra da liderança 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
01 Casamento Sérgio e Beatriz 15 Jacinta 
01 Solange Bigonha 21 Casamento Cássio e Elizângela 
01 Rolf Puchmann 22 Evandro 
03 Roberto Campos 22 Luiz Cláudio Alves 
08 Camila Dergan 23 Dilcimar Mello 
08 Casamento Hilário e Ana Paula 23 Priscila Ladeira 
09 Ézer 24 Sebastião Gonçalves 
10 Davi Filgueiras 24 Túlio de Mello 
12 Thalita Gonçalves 25 Lidiane Freitas 
12 Ana Lídia Galvão 25 Júlia Albuquerque 
14 Bruno Campos 28 Álvaro Neves 
 
CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS 
Prestando Contas 
Inicialmente foi uma forte reivindicação das mulheres mães e homens mais ma-
duros, para que tivesse um banheiro no salão. O Daison sensibilizou-se com a 
necessidade e decidiu no coração resolver a questão. Ele saiu em campo e conse-
guiu juntar alguns recursos de ofertas específicas, mas no final foi insuficiente.  
 
Na verdade, não foi somente o banheiro, foi preciso fazer fossa séptica, esgoto, 
instalação elétrica e hidráulica, mudança de telefone do quiosque para a secreta-
ria, pia da cozinha, pia da escada na entrada, eliminação de infiltração na entrada, 
telhado para impedir vazamento de chuva sobre a escada e vedação de entradas 
de pássaros no telhado do quiosque.  
 

D E S C R I Ç Ã O TOTAL 
Ofertas diretas para o banheiro  6.800,00 
    
GASTOS    
1 – Materiais    11.700,04 
2 – Serviços e Mão de Obra  5.020,00 
  
TOTAL das DESPESAS 16.720,04 

 
DATAS DO MÊS  

FEVEREIRO 
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      
             

07 Retorno dos núcleos 
17  Reunião do Conselho 
20  Mutirão planejando o acampamento 
25  Luar e mutirão de oração pelo acampamen
  to 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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Stephen Kanitz:   
Aprendi que a gente não aprende errando, mas "lembra" errando. Uma sutil dife-
rença. Não lembramos nossos acertos, por exemplo.  

 
NÚCLEOS NAS CASAS Buscando o desenvolvimen-
to espiritual:  
1. ENSINO E ORAÇÃO;  
2. VIVÊNCIA COMPARTILHADA;  
3. EVANGELISMO, conte a sua história.  
Não fique de fora, forme a sua turma.  
 

CRIANÇAS ESTUDANDO E VIVENDO PRINCÍPIOS 
BÍBLICOS   
Até 12 anos aprendendo por repetição em 3 diferentes formas: 
Na ED – Igreja, Em casa com os pais e no Núcleo. Vivencie 
esta benção e ajude seu filho a crescer.  
 
ESPIRITUALIDADE MUNDANA  
Falar da sua própria experiência com Jesus, pode mudar a vida de alguém. Nin-

guém pode se gabar de ter ganhado alguém pra Jesus. 
Isto vem de Deus e é Deus quem faz tudo. As pessoas 
que estão querendo ser salvas precisam ser amadas e 
conhecer a Jesus através de nós. O nosso papel é estar 
sempre disponíveis e prontos para trabalhar intensamen-
te com Deus, onde Ele está trabalhando. Depois da acei-
tação, vem o ensino bíblico e o discipulado para uma 
caminhada contínua e madura com Jesus.  
 
REITOR DA UFV ASSUMIU CARGO EM  
BRASÍLIA E DEIXOU VIÇOSA.  
Agora ele é o Secretário de Ensino 
Superior do MEC e haverá em 15 de 

março nova eleição para mais 4 anos de Reitor e Vice Reitor 
da UFV.  
 
11.000 m2 PARA A PRÁTICA DA ESPIRITUALIDADE 
NO MEIO AMBIENTE. Disse Deus: Cuida do jardim pra 
Mim. Ajude a cuidar bem do nosso espaço. Fale com o Sér-
gio ou Rolf.   

xxxx Notícias gerais 
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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 envol-
vimento garantirá a continuação da construção.    
 

REBUSCANDO   
São 300 crianças carentes atendidas em tempo integral na 
Rebusca na Av. P.H.Rolfs, Dr Brito na Assembléia de Deus 
e em Posses perto de Nova Viçosa. PARA PARTICIPAR,  
Você pode apadrinhar uma criança com R$ 40,00. Fale com 
a TiEdna ou acesse:  
http://www.Arebusca.blogspot.com/  

 
CARNAVAL. 8 de março.   
É ACAMPAMENTO.  
INSCREVA-SE HOJE.  
 
Sábado, Domingo, Segunda e Terça. R$ 120,00 
por pessoa. Invista na sua maturidade espiritu-
al.  

 
SAINDO DO BRASIL DIA 11 DE FEVEREIRO 
EDUARDO E SARAH.  
- Eles foram enviados e serão acompanhados atra-
vés do núcleo 6 e apoiados em oração por toda a 
CPV, para o Quirguistão, sob a mensagem da Pasto-
ra Alice da Comunidade Batista de Contagem, onde 
eles são membros. E agora estão saindo dia 7 de 

fevereiro do Brasil 
para o seu trabalho 
com menores na Ásia Central e precisa das ora-
ções e apoio.   
 
MUDARAM DE VIÇOSA  
- Paulo Leal e a esposa Denise agora moram no 
Estado do Rio: Telefones – Vivo residencial 
9989-7299; TIM 8148-8788 e VIVO 9957-8159  

 
PRECURSOR DA IGREJA METODISTA  
Quando John Wesley morreu (1791), ele deixou uma igreja com 10.000 células e 
100.000 membros. Deus transformou pessoas por meio da estrutura organizada 
de grupos pequenos e celebração de Wesley. (MIC).    
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FAMÍLIA YyYy    
Yume neste semestre está morando para estudar com 
parentes em Lima Duarte-MG, perto de Juiz de Fora. 
Ela está freqüentando a Ig Metodista. Yara vai dedi-
car-se mais ao Yure e a Yngrid junto com os seus 
estudos de Direito na ESUV, fazendo estágios e ou-
tros trabalhos. A partir de março a CPV terá novos 
serviços de zeladoria e secretaria.  
 
INDO AO SERVIÇO 
– DONS    

Posso descobrir uma imaturidade todo dia, arre-
pender e confessar, buscando a maturidade e pas-
sando da maturidade para o serviço. O líder é o que 
serve. Liderar e pastorear são dons do Espírito. 
Descubra o seu dom, procure conhecer fazendo o 
curso de dons da CPV. Fale com a Gláucia.  
 
SOM DO CÉU – MPC – BH  

     
Vários adolescentes da CPV acamparam durante uma semana em janeiro na 
MPC próximo de B.Horizonte. Muitos voltaram impactados, falaram que chora-
ram muito em muitos momentos e voltaram com desejo de fazerem o treinamen-
to para trabalharem com jovens e adolescentes. Um benção!!!.  
 
ACONTECEU EM JANEIRO-11 
1 – Férias de muitas famílias da CPV.  
2 – O Conselho Administrativo da CPV reuniu-se dia 26 e decidiu avaliar o pas-
toreio visando o planejamento de 2011 e 2012. O Conselho continuará reunindo 
todo mês para acompanhar o planejamento e ação estratégica. Os eleitos pela as-
sembléia geral são parte integrante do Conselho: Daison, Osmar, Edgard, Cláu-
dio, Gilmar, Glauco, Hilário, Ricardo e Sérgio, sob a liderança pastoral e presi-
dência do Pr. Helinho. Ore sempre por esta equipe.  

ImaturidadeImaturidadeImaturidadeImaturidade

MaturidadeMaturidadeMaturidadeMaturidade

LideranLideranLideranLideranççççaaaa
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Última Sexta dos meses ímpares: Meia noite de vigília em lua cheia.  
Ainda em casa, no núcleo ou em grupos.  

 

• PELO DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL: Não para obter e chegar na 
perfeição, mas para crescer sempre num ambiente terapêutico e de curas con-
forme Tiago 5.16 e também de Evangelismo do amigo conforme Mateus 
28.18-20; Para que venha à luz todo pecado escondido em arrependimento e 
transformação.   

 
• PELA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA: Lojas 
comerciais, Serviços, Escritórios, Indústrias, Vendas, 
Transportes, Consultórios, Salão de Beleza: Adélio, 
A.Lídia, A.Paula Mantovani, Almir, Chiquinho, Danielle, 
Eni, Flávia, Geane, Gilmar, Juvenal, Kalebe, Lígia, Luí-
za, Lúcia Freitas, Márcia, Margareth, Osmar, Ricardo, 
Ronaldo, Serginho, Tatiana e outros.  

 
• PELA SAÚDE: Yara, Deleise, Sr. Algemiro e Dona Ly-
dia; 

 
• PELOS NOVOS LÍDERES: O Senhor capacita e deseja contar com lideres 
apaixonados por Jesus, que proclame as Boas Novas e viva uma espiritualida-
de “mundana” como Sal e Luz; 

 
• PELO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: Adotando famílias com 
necessidades na nossa região e pelos projetos de desenvolvimento comunitá-
rio, como Pintura e outros;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para haver foco e valorização do relacionamento 
íntegro e não do templo ou local;  

 
• PELOS NOSSOS APOIADOS: 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); 14.Eduardo e Sarah (Quirguistão).  

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

xxxx Amar e orar uns pelos outros... 
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Analise as suas expectativas! 
Salmo 62.5-6 

 
 

uitas brigas entre casais refletem expectativas equivocadas em relação 
ao cônjuge. O marido não pode esperar que sua esposa seja como sua 
mãe. A esposa não pode querer que seu marido seja como seu pai. Da 

mesma forma, ninguém pode esperar que o cônjuge seja perfeito como um 
príncipe encantado de um conto de fadas. Quanto mais conhecemos e 
convivemos com outra pessoa, mais percebemos os seus defeitos. Por isso, é 
importante aceitarmos o nosso cônjuge como ele é. O próprio Deus nos aceita e 
nos ama como somos.  

 
Esse amor 
incondicional do 
Senhor deve nos 
constranger a agirmos 
da mesma forma com 
nosso marido ou 
esposa. Afinal, quem 
somos nós para não 
aceitarmos uma pessoa 
que o Senhor já 
aceitou? 
 
Apenas Deus é capaz 
de corresponder a 
todas as nossas 
expectativas. Por isso, 
devemos manter 
nossos olhos fixos nele 
e fazer nossas as 
palavras de Davi: 
“Somente ele é a 
minha rocha, e a 
minha salvação, e o 
meu alto refúgio; não 
serei jamais abalado”. 

M 

xxxx Núcleo familiar 
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Abraão e Sara 
 

uitas pessoas fazem de conta que andam pela fé; Abraão e Sara mode-
laram sua vida pela fé. Eles eram imperfeitos, mas instrumentos dis-
postos usados por Deus para implementar o perfeito plano dele. 

 
Abrão e Sarai saíram pela fé de um mundo pagão para uma nova vida escolhida 
por Deus. Deus prometeu uma terra e uma nação de descendentes, inclusive Um 
através de quem todas as pessoas do mundo seriam abençoadas. A aliança desa-
fiou a lógica humana: Abrão tinha setenta e cinco anos de idade; Sarai era dez 
anos mais nova e estéril. Suas esperanças de terem filhos havia acabado há muito 
tempo. Porém Abrão confiou nas promessas de Deus. 
 
Durante a sua peregrinação, o casal, muitas vezes, se desviou da vontade de 
Deus. Sucumbiram ao 
medo e à desonestidade 
ao enfrentarem faraó e 
Abimeleque. A dificulda-
de de perseverar os levou 
a subestimar Deus. A sub-
sequente união de Abrão 
com Agar deu origem a 
conflito doméstico. Natu-
ralmente, brotou inveja, e 
as relações familiares fi-
caram tensas. Abrão se 
comportou irresponsa-
velmente, e Sarai agiu 
com crueldade deliberada. Anos mais tarde, Abraão ouviu as instruções de Deus 
sobre o tratamento que devia dar à serva Agar e ao filho dela. 
 
As falhas de Abrão e Sarai não diminuíram o amor de Deus para com eles nem 
alteraram o comprometimento de Deus às promessas que ele havia feito. Através 
de turbulência e tentação, a afeição mútua do casal e o respeito mútuo sobrevive-
ram. Deus mudou o nome de ambos. A fé de Sara cresceu e, vinte e cinco anos 
depois que Deus havia dado a promessa pela primeira vez, ela teve um filho. De-
ram-lhe o nome de Isaque. A gratificação, ainda que demorada, deve ter sido ex-
traordinária! Sara alegrou-se com Isaque por muitos anos. Depois da sua morte, 
Sara foi carinhosamente lamentada tanto pelo marido quanto pelo filho. 

M 

xxxx Bios 
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ulto e obediência faziam parte da vida de Abraão a tal ponto que, quando 
Deus provou a fé de Abraão, ele estava pronto a oferecer seu filho Isaque 
em sacrifício. Então,  Deus providenciou um cordeiro em lugar de Isaque, 

para ser oferecido como oferta queimada sobre o altar. A providência de Deus na 
vida de Abraão pode trazer esperança para nós todos os dias. 
 
Pontos fortes e realizações 
• Abraão e Sara deixaram para trás o conforto do ambiente familiar em obedi-
ência à vontade de Deus. 

• As Escrituras enaltecem a ambos como exemplos de fiel obediência. 
• Os descendentes físicos de Abraão incluem a nação judaica, de quem veio Je-
sus, o Messias. 

• Os descendentes espirituais de Abraão incluem todos os que confiam em Je-
sus para a sua salvação. 

 
Pontos fracos e falhas 
 
• Às vezes, Abraão e Sara presumiam conhecer os planos de Deus antes que 
ele os revelasse; tentaram, de maneira tola, ajudar a Deus. 

• Quando foi vítima do medo, Abraão quis proteger-se à custa da segurança e 
integridade de sua esposa. 

• Ambos agiram de maneira reprovável para com Agar e o filho dela. 
 
Lições para a nossa vida 
 
• Um novo começo é possível em qualquer momento da vida. 
• O cumprimento das promessas de Deus não depende de nosso desempenho, 
mas da graça divina. 

• É perigoso ir em frente sem antes buscar a direção de Deus. 
 
Versículo principal 
“De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávi-
da e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho”. Gênesis 21.1-2 
A história de Noé e seus filhos se encontra em Gênesis 11—25. Entre as muitas 
referências a Abraão se encontram Romasnos 4.1-24; 9.7-9; Gl 3.6-9, 14, 18; Hb 
6.13-15; 7.1-2, 4-6; 11.8-12, 17-19; Tg 2.21-23. Sara é mencionada em Rm 4.19; 
9.9; Hb 11.11 e 1Pe 3.6. 

C 
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Claudia Guimarães 
     

Missão 
É integral e na integralidade da vida. 

 
Veja que não se separa o momento na igreja dos demais momentos da vida co-
mo: trabalho, família, lazer. 
  

1. Pessoa Completa – A pes-
soa é inteira e completa 
como formada por Deus. 
Desenvolvendo qualquer 
atividade no mundo ou na 
igreja tudo faz parte da 
Missão, pois somos salvos 
e servos sempre em missão 
de resgate.  

 
2. IDE é obediência e inten-

cional – Pessoas que não 
compartilham sua fé não crescem. A salvação é percebida pelo exem-
plo, caráter, comportamento, respeito, alegria, coerência, satisfação, 
convicção e serviço e amor ao outro. INDO.  

 
3. Conversa – ouvir – O Núcleo é o lugar de contato e vivência, visando 

a salvação e maturidade. O Culto é a celebração pela missão cumprida 
na semana e também para compartilhamentos e recarga. É transbordar 
a Vida de Jesus ao outro, dando-lhe o mão direita de companhia e a-
poio.  

 
4. Arrependimento e Confissão – É preciso arrepender-se e confessar 

todo dia conforme Tg 5.16, para existir confiança em Deus, que gera 
fé e ação equilibrada, sem medo de errar.  

 
5. Novo jeito – É viver em ComUnidade, num novo jeito de ser igreja, 

onde cada membro é um ministro e missionário e em cada casa uma 
igreja, tendo o pastor-mestre com dom pastoral que lidera, cuida, a-
nima, motiva  e forma novos pastores-líderes.   

 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 
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Da disciplina... 

 
 

 “Disciplina é liberdade; 

Compaixão é fortaleza; 

Ter bondade é ter coragem.” 

Renato Russo 

 

 

“Cultivar estados mentais positivos como  

a generosidade e a compaixão  

decididamente conduz a melhor saúde mental e a felicidade” 

Dalai Lama 

 

 

“Nossa tarefa deveria ser nos libertarmos ...  

aumentando o nosso círculo de 

compaixão para envolver todas as criaturas viventes,  

toda a natureza e sua beleza” 

Albert Einstein 

 

 

“A compaixão tem pouco valor se permanece uma idéia;  

ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros,  

refletida em todos os nossos pensamentos e ações.” 

Dalai Lama 

 

 

“Todas as almas nobres têm como ponto comum a compaixão.” 

Friedrich Schiller 

 

 

 

“Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos,  
fraternalmente amigos, misericordiosos,  

humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria.” (1 Pe 3.8) 
 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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Pessoal, tudo bem com vocês? 
  

esculpe escrever por "atacado", mas esta é a forma que encontrei de 
dar notícias mais rapidamente. A correria está grande, mas graças a Deus 
que Ele tem nos ajudado e sustentado... Alguns até já sabem o que vou 
falar, mas outros ainda não. Então vamos lá para a melhor coisa do ano... 

Lenira está grávida e essa é a nossa grande novidade!!! Não sabemos se é menino 
ou menina, pois a ultrassom ainda não mostra. Porém, o que humildimente pedi-
mos a Deus é que venha com saúde e que nos ajude a sermos bons pais. Lenira 
está com a barriguinha crescendo, pois ela está com dois meses de gravidez. Re-
almente algo maravilhoso e muito novo. Faz duas semanas que estamos sabendo, 
mas não dei notícias antes por causa da correria. Estávamos de mudança de Bom 
Jesus do Piauí para o Rio de Janeiro (capital). A Embrapa (unidade Solos) cha-
mou e depois de muita análise resolvemos vir morar por estas bandas (22 anos 
depois de sair do Rio volto a morar na cidade que nasci). A viagem, graças a 
Deus, foi tranquila. Cheguei no domingo de manhã. Tomei posse na segunda-
feira (20/12) e já na terça comecei a trabalhar normalmente. Prometemos que 
agora nos aquietaremos um pouco (risos). 
  
Vou ficando por aqui... Desculpem as notícias por "atacado". Quando quiserem 
vir ao Rio as portas de nossa casa estarão abertas. Estamos provisoriamente na 
casa de minha tia, mas já começamos a procurar por um apartamento. O endereço 
dela é o seguinte: 
  
Iristela Rocha da Silva / Evaldo Lima 
Av. Tomás Lopes, 300/403 - Vila da Penha  
Cep: 21221-210  
Rio de Janeiro/RJ  
Tel: (21) 3391-5466  
O nosso número da Tim é: (21) 8077-5040  
Obs.: Eu avisarei a vocês quando tiver o endereço e o número do telefone fixo 
definitivos.  
   
   
Um grande abraço,  
  

EvaldoEvaldoEvaldoEvaldo Paiva Paiva Paiva Paiva    

D 

xxxx Notícias do campo 
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Apoio: 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dra Geane  
de Oliveira Braga 
 

Cirurgiã-Dentista CRO-MG 24425 

Especialista em Endodontia 

Clínica Geral 

Adultos e Crianças 

 

Praça Mário del Gíudice, 38/407 

Centro  

Viçosa, MG 

 

Tel.:  (31) 3892.4500 

Res.: (31) 3891.5731 

Cel.: (31) 8889.3790 

 
Rua São Sebastião, 176/201 

Centro 

Coimbra, MG 

 

Tel.:  (32) 3555.1211 


