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Contato 
No 318, Março de 2011 

TTeemmaa  ddoo  aannoo 

CCoommuunniiddaaddee::  AAggeenncciiaa  ddee  ttrraannssffoorrmmaaççããoo  uurrbbaannaa 



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

2.  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 .  

3. 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.  

4. 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; Edu-
ardo e Sarah (Quirguistão) – eduardoesaraholiveira@gmail.com; Emeric/Marcy Vasvary 
(Escócia) - emericvasvary@yahoo.com; Hadassa Alves (São Paulo, SP) - ha-
dassa_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;  Wi-
liam/Jussara Alves (Aracaju, SE) - wiliam@infox.com.br.  

5. 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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Contato, Março de 2011 

 
 

Culto de celebração: Domingo 18h15  
Tema do mês: Missão nuclear 

    
Objetivos:  
• Propiciar à CPV um acampamento para comunhão e conhecimento 
• Desafiar a igreja a criar circunstâncias para falar do amor de Jesus aos amigos. 
 
Dia Tema Texto base Exposição Núcleo      
06 Acampamento    
13 Convicção insolúvel At 4.15-22 Osmar  
20 Missão reconciliadora 2Co 5.18-21 Tonica  
27 Resultados colhidos At 8.1-8 Helinho  
     
   
Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia RECEPÇÃO e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
06 Gilmar Acampamento de carnaval 
13 Sérgio  Lígia/Jorge 
20 Hilário Tia Maria/Daison 
27 Glauco Cássia/Rolf 
   
    
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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Missão nuclear 
 

Estamos inseridos numa sociedade vítima de diversas tragédias, que causam do-
res, angustias, separações, perdas, privações, incertezas, suicídios, etc... Tal soci-
edade clama por respostas, mas o silêncio de muitos e a iniciativa de alguns têm 
se mostrado insuficiente para tantos. Como a comunidade cristã pode contribuir 
para atender estes anseios? O texto chave da nossa reflexão é2Co 3.2-3. Ele fala 
da experiência do apóstolo Paulo na igreja em Corinto. É fácil observar que nem 
sempre o mundo lê as Escrituras, mas o mundo não deixa de ler a vida dos cren-
tes nos vários segmentos sociais que ele e os seus filhos freqüentam. Mas você e 
eu sabemos que este ano, por ocasião do acampamento, pode ser o início para 
uns e continuação para outros da missão que Deus nos confiou através dos nú-
cleos, onde estivermos. Por isso, gostaria de fazer algumas sugestões: 
 

omos a mais legível mensagem de Deus. No mundo a nossa conduta é uma 
espécie de correio eletrônico estampado aos olhos e em alto volume aos 
ouvidos da história humana. Cristo é o engenhoso escritor e ao mesmo tem-

po o remetente desta carta, que somos nós. 
 
Somos a mais duradoura mensagem de Deus. Nada e ninguém neste mundo po-
dem apagar ou remover as letras escritas pelo Espírito Santo nos corações trans-
formados pelo evangelho. Não me refiro às placas de pedras, mas ao texto grava-
do no coração humano por Deus, lugar escolhido pelo próprio Deus para sua ha-
bitação. 
 
Somos a mais convincente e verdadeira mensagem de Deus. Um coração de pe-
dra que passa a ser de carne é sem dúvida uma forte comprovação da verdade e 
não há mensagem mais convincente que uma pessoa convertida pelo poder de 
Deus. 
 
Somos a carta e a mensagem mais profunda de Deus. O pacto grafado na pedra 
foi milagrosamente grafado no coração do homem, a lei que apontava para práti-
cas externas, hoje é resultado da maravilhosa graça interna. A lei cobra deveres, a 
graça confere favores de Deus a nós, mesmo sem merecê-los. 
 
Somos parte de uma rede de comunicação, com o objetivo de fazer Deus conhe-
cido de todo mundo e do mundo todo. 
 
Por isso, é indispensável que saibamos que: Os crentes são de maneira criativa e 
flexível, parte da resposta de Deus a esta sociedade ignorante e sofrida. Portanto, 
se deixe guiar pelo Espírito Santo, se isso ocorrer, nós realizaremos muito mais, 
com muito mais sabedoria. Que em 2011 a missão nuclear seja uma realidade na 
minha e na sua vida. 

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 
    
04 Eduardo 20 Lúcia César 
05 Nicole Garcia 21 Anne Garcia 
10 Lucas Mantovani 21 Kalebe Alves 
11 Arlindo 22 Casamento William & Jussara 
12 Ângela 23 Victor 
13 Fernando Baeta 23 William Filgueiras 
14 Casamento Almir & Beatriz 28 Almir Júnior 
14 Luis Márcio 29 Deleíse Albuquerque 
16 Eliana Ribeiro   
 
OBRAS - CONSTRUÇÃO  
 
Conseguimos fazer 100% da 
estrutura de fundação. Foram 
mais de 40 tubulões de 10 me-
tros de profundidade. Conse-
guimos fazer o contra-piso, pila-
res, vigas e a laje de piso do 
salão de quase 900 m2 em cada 
nível.  
 
Conseguimos fechar 12 salas no 
piso inferior, sendo 2 banheiros 
e 1 cozinha, para o funcionamento do ministério infantil, treinamentos, secretaria 
e biblioteca, além do salão provisório para celebração.  Conseguimos fazer a tu-
bulação e esgoto com fossa séptica que aduba o terreno na parte inferior.  
 
Mas ainda temos de quitar em torno de 130 m2 de laje de piso a R$ 190,00 = R$ 
24.700,00. Se houver 120 pessoas doando 1 metro de laje (R$190,00), já no pró-
ximo mês poderá retomar a construção, fazendo rampas, calçadas, escadas, colu-
nas, pilares e telhado.  
 
DATAS DO MÊS  

Março 
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   
             

05-08 Carnaval – taxa R$ 30,00 para cada turno: 
  manhã, tarde ou noite, ou R$ 120,00 inte 
  gral, direto nos 4 dias. 
27  Caminhada ecológica 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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EM MARÇO CELEBRAMOS 9 ANOS DE BOLETINS NA CPV.  
VEJA COMO TUDO COMEÇOU EM 2002.  
 

HISTÓRIA: A CPV iniciou em 1989, por iniciativa da IPV. Em 1993 começou 
o primeiro núcleo em casa. Em 2000 o retiro em Ponte Nova gerou o início 
no salão alugado. Em 2001 tornou-se congregação. Em 2005 organizou-se 
em igreja autônoma vinculada ao Presbitério Zona da Mata Norte-PZMN.  
 
“”” 
BOLETIM MARÇO-2002:  
 
Sugestões para o boletim: Dona Angélica, e-mail 
angelicaaspuv@tdnet.com.br Telefones: 38913146-38912311-99653686.  
Atividades: 
Domingos: Escola Dominical – 9h30min 
Culto – 18horas 
Segundas-feiras – Núcleos nas casas – 19h45min 
Quartas-feiras – Culto de oração e intercessão – 19h45min 
 
DOMINGO 31.03.2002... MERECE DESTAQUE... 
Mais de 90 pessoas participaram da Páscoa Judaica (festa da libertação) pe-
la manhã. O Duílio, com o seu trompete, foi o responsável pela alvorada, 
quando acordou a vizinhança. Em seguida Emerick e Marcy assumiram o 
momento cultural com o relato da ceia obedecendo a uma ordem tradicio-
nalmente consagrada. A mesa composta de todos os elementos necessários foi 
ornamentada por Beatriz/Lígia. 
À noite, com  luz especial, painel, arranjos...  as nossas crianças marcaram 
presença com linda cantata. Mais de 130 pessoas lotaram o salão, oportuni-
dade em que 24 crianças, muito bem ensaiadas pela Edna, testemunharam a 
Ressurreição de Jesus na candura de suas vozes. 
 
MULHERES DA CPV EM ORAÇÃO 
Foi um sucesso a reunião do grupo de mulheres da CPV realizada ontem, dia 
16, na residência da Lígia. Os objetivos de reunir todas as mulheres da igreja 
são: a) desenvolver amizade entre elas; b) experiências de orações individu-
ais e em grupos; c) interceder pelos nossos filhos e jovens; d) desenvolver a 
virtude de sermos mulheres segundo o coração de Deus. 

xxxx Notícias gerais 
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NO PRIMEIRO NÚMERO (00) do nosso Boletim Semanal nada mais oportu-
no do que lembrarmos aos irmãos os propósitos básicos que devemos firmar 
com a nossa nova Igreja, a partir do cuidado de uma devoção pessoal: Edu-
cação; Comunhão; Ação Social; Adoração e Evangelização.  
 
CURSO DE BISCUIT 
Local – CPV - Dia: 23.03 - Horário: 14 às 18horas 
Valor da inscrição – R$ 15,00 
Local das inscrições – Viçosa Embalagens e Depósito de Pães Tiraden-
tes(Reginaldo) 
 
VIAGEM DO CÁCIO 
Segunda-feira o missionário Cácio estará viajando para mais um trabalho de 
pesquisa na aldeia dos índios Kaxixó, região Alto Paranaíba. Em nossas ora-
ções lembremo-nos desse nosso querido irmão, pois somos conscientes de que 
missões não é um privilégio de poucos, mas responsabilidade de todo discípu-
lo de Jesus. 
 
RELATÓRIO CURSOS BÍBLICOS-ED, 31.03.2002 
Classes Matriculados Presentes Visitas Total 
Adultos 24 15 24 39 
Novos 12 05 - 05 
Liderança 16 12 - 12 
Crianças/Preás 36 32 03 35 
Total 88 64 27 91 

“”” 
 
NÚCLEOS NAS CASAS  
Buscando o desenvolvimento 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 Igreja, Em casa e no Núcleo. Vivencie esta benção e ajude 
seu filho a crescer. Orar pelas novas facilitadoras.  
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REBUSCANDO SEMPRE    
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/  
 

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 garanti-
rá a continuação da construção.    
 
 
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 Sérgio 
ou Rolf.   
  

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

EDUARDO E SARAH  
NA ÁSIA CENTRAL 
 
Conseguiram chegar bem, apesar de gastar 400 
dólares extra orçamento para não deixar baga-
gem perdida. Favor manter as orações e apoio.   

 
DONS A SERVIÇO     
O líder é aquele que serve. Liderar e pastorear são dons 
do Espírito. Descubra o seu dom, procure conhecer fa-
zendo o curso de dons da CPV. Fale com a Gláucia.  
 
 

ImaturidadeImaturidadeImaturidadeImaturidade

MaturidadeMaturidadeMaturidadeMaturidade

LideranLideranLideranLideranççççaaaa
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SOM DO CÉU MIRIM – MPC – BH  
 
O único representante de Viçosa no Mirim da MPC 
foi o Felipe Batista. São 3 semanas importantes: 
Mirim, Adolescentes e jovens. No de Adolescentes 
foram 5 da CPV. O som do céu dos maiores (jo-
vens) será na semana santa.  
Aproveite.  
 

 
ACONTECEU EM FEVEREIRO 
 
1 – 10º. Congresso anual de igrejas em células no Brasil em Aguas de Lindóia-
SP. Uma benção para a igreja que deseja fazer diferença sob a atuação do Espíri-
to Santo.  
 
2 – Dia 22 houve o encontro de pastores presbiterianos em células na cidade de 
Mairinque perto de Sorocaba em SP. O Pr Helinho participou com o Pr Luis Fer-
nando da Oitava e o Pr Ricardo de Itabira.  
 
3 – O Conselho Administrativo da CPV reuniu dia 17 e mantém as reuniões 
mensais para avaliação e planejamento do pastoreio visando 2011 e 2012. Orar 
sempre por esta equipe.  
 
4 – Dia 27, o Pb Osmar, Pr Helinho, Gláucia e Gabriel participaram na MPC em 
BHE do curso sobre sermão expositivo da Bíblia.   
.  

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

As portas estão abertas para você.  
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Última Sexta dos meses ímpares:  
Meia noite de vigília em lua cheia.  

 
• PELO PASTOREIO E DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL: Para um 
ambiente terapêutico e de curas conforme Tiago 5.16 e também de Evange-
lismo (Oikós), comunhão e faxina geral retirando pecados escondidos sob a-
ção do Espírito.   

 
• PELOS LÍDERES e CONSELHO: O Senhor atua em colegiado e na capa-
citação de líderes apaixonados por Jesus, que proclamem as 
Boas Novas e viva como Sal e Luz;  

 
• 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, Luíza, 
Lúcia Freitas, Márcia, Margareth, Osmar, Ricardo, Ronal-
do, Serginho, Tatiana e outros.  

 
• PELO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: Pelos projetos de de-
senvolvimento comunitário, como Pintura e outros;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para que ela sirva à comunidade sem centralizar as 
ações num local ou templo e nem paralisar investimentos em vidas e na Mis-
são;  

 
• PELOS NOSSOS APOIADOS DE LONGE: 1.Affonso e Débora (Escócia); 
2.Almir e Beatriz Colpany (Ubá); 3.Álvaro e Sheyla (EUA); 4.Cácio e Eli-
sângela (Proj. Amanajé–AM); 5.Emeric e Marcy (Escócia); 6.Hadassa 
(S.Paulo); 7.J.Henrique e Dilcimar (Brasília); 8.J.Stanley e Cynthia (Tailân-
dia-PA); 9.Osmar JR. (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).  

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

xxxx Amar e orar uns pelos outros... 
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Claudia Guimarães 
     

Valores da Equipe Pastoral 
 

 muito importante que cada membro da equipe pastoral (Pastor, Presbíteros, 
Diáconos e demais Líderes de Núcleos) compartilhe a mesma visão. Não é 
possível uma equipe estar adequadamente integrada se cada um de seus 

membros tem uma visão diferente de onde querem chegar e dos métodos a serem 
utilizados para chegar lá.  
 
A visão deve ser estabelecida pelo pastor titular da igreja e responde àquilo que 
Deus lhe mostrou 
para sua comunida-
de. Isso pressupõe 
que cada um dos 
membros da equipe 
pastoral reconhece 
que eles foram con-
vidados a se juntar à 
visão do pastor titu-
lar como colabora-
dores, ajudando-o a 
cumpri-la.  
 
No Reino de Deus 
sempre haverá aqueles que serão "número um" e os que serão "número dois". 
Ambos precisam um do outro. Nenhum "número um" será eficaz tentando ser um 
"número dois". E nenhum "número dois" será eficaz tentando ser um "número 
um".  
 
Cada um deve estar bastante atento ao seu chamado e deve se manter fiel à posi-
ção que Deus lhe deu. O desejo de todo filho de Deus não deve ser o de ser o ator 
principal, mas, ao contrário, de ser o servo de todos. Compartilhar e viver esses 
valores é essencial para que a equipe pastoral seja eficaz no Corpo de Cristo.  
 
Mario Veja  
(web- Ministério Igrejas em Células no Brasil – MIC).  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

É 

xxxx Visão 
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Da Religião... 

 
 

 A religião não é apenas uma, são centenas. 
A espiritualidade é única e pertence a cada indivíduo.  

 
  
 

A religião é para os que dormem. 
A espiritualidade é para os que estão despertos e sedentos da 

Verdade.  
 
 

A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o 
que fazer, querem ser guiados. 

 
A espiritualidade é para os que prestam atenção à  Voz  de 

DEUS .  
 
  
 

 
 
 

A religião ameaça e 
amedronta. 

A espiritualidade lhe 
dá Paz Interior. 

 
 
 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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"Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o 
Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 
 
Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou co-
mo quem se intromete em negócios alheios. 
 
Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por 
meio desse nome." (1Pe 4:14-16) 
 
Queridos irmãos, 
  
O texto acima em muito me conforta e me encoraja a continuar a proclamar o 
nome de Jesus por toda parte.  
 

á algum tempo eu já vinha compartilhando em nossas cartas sobre pro-
blemas no meu emprego por compartilhar a minha fé com os professores 
do setor onde eu trabalhava, e desde então eles passaram a exigir que eu 

fizesse algumas coisas que não era minha função, apenas para me causar humi-
lhação e constrangimento, mas isso serviu para me encorajar ainda mais a pro-
clamar o nome de Deus, e assim eles ficavam com mais raiva de mim e do meu 
Deus.  
 
Durante alguns meses a pressão foi muito grande sobre mim e culminou com a 
minha saída. Contudo não me envergonho e o nome de Deus foi glorificado! 
  
Queremos  compartilhar com você alguns motivos de gratidão e também pedidos 
de orações. 
  
Agradecemos a Deus pela vida da Marcy, pois ela tem se dedicado muito aos 
estudos de enfermagem e ela conquistou ótimas notas em todos os trabalhos e 
provas ate aqui. Duas semanas atrás ela começou o primeiro estagio em uma casa 
de repouso para idosos e tudo está indo muito bem e todos gostam muito dela. A 
Marcy está se sentindo ótima em relação a sindrome que ela tem, e nada tem a-
trapalhado o desempenho dela nas atividades do dia a dia. Agradeça a Deus por 
isso! 
  
Nossos filhos Daniel e Talita também se saíram muito bem em todas as provas  e 
trabalhos, o que nos deixam muito orgulhosos. 

H 

xxxx Notícias do campo 
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O João Victor também está indo bem em seus estudos e terá provas de acesso a 
universidade em breve. 
  
A nossa igreja caminha muito bem e com o foco voltada na expansão do Reino. 
Nós temos um grupo de oração que se reúne aos sábados e temos orado pedindo 
que Deus mande mais pessoas. Ore por isso! 
  
Uma noticia que não é muito boa, é que eu (Emeric) desde o final de janeiro, es-
tou desempregado e agora tenho que encontrar rápido um trabalho, o que não 
está muito fácil. Ore por isso! 
  
Louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de compartilhar nossas vidas 
com vocês e juntos buscando a direção e o sucesso do serviço pelo qual oferece-
mos como oferta suave e agradável ao nosso soberano Deus. 
  

 
 
Em Cristo, 

Familia VasvaryFamilia VasvaryFamilia VasvaryFamilia Vasvary        
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