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Contato 
No 320, Maio de 2011 

TTeemmaa  ddoo  aannoo 

CCoommuunniiddaaddee::  AAggeenncciiaa  ddee  ttrraannssffoorrmmaaççããoo  uurrbbaannaa 

OOrriieennttaaççããoo 

nnaa  ccrriissee  mmooddeerrnnaa 
ppaarraa  aa  ffaammíílliiaa 



PASTOR TITULAR: Hélio Miguel de Siqueira 
 
COLEGIADO ADMINISTRATIVO (Presbíteros e Diáconos):  
Daison Olzany, Edgard Alves, Osmar Ribeiro, Cláudio Henrique, 
Glauco Rodrigues, Gilmar Melquiades, Hilário Mantovani, Ricardo 
Batista, Sérgio Adriano.  

 
MINISTÉRIOS:  
Infantil até 12 anos: Edna Alves; Louvor e Adoração: Gláucia Siquei-
ra; Biblioteca: Lígia Dergam; Informativo mensal: Kléos Jr; Adminis-
tração e Finanças: Edgard; Tesoureiro Geral: Ricardo Batista; Comis-
são de exame de contas: Angélica, Lúcia César e Ana Paula Fernan-
des; Jardinagem e cercas: Sérgio e Rolf; Auxiliares da Diaconia: Ubi-
racy e Chiquinho; Comissão de construção: Baêta, Kléos, Serginho e 
Daison.  
  

BANCOS PARA DEPÓSITOS:  
CNPJ da CPV: 07.248.334/0001-28  
Caixa Econômica Federal (CEF): Ag 0584-3 Op 003 cc 614-0  
Banco do Brasil: Ag 0428-6 cc 45.808-2 
(Coloque seu recibo de depósito no gasofilácio, para facilitar o 
controle).  

 
INTERNET:  
Grupo de reflexão e oração:  cpvicosa@yahoogrupos.com.br 
Twitter:         www.twitter.com/cpvicosa 
Web-site:        www.cpv.org.br  

 

 
 
 
 
     

COMUNIDADE PRESBITERIANA DE VIÇOSA-CPV 
Rua Quinquim Fontes, 450 Bairro João Braz – Viçosa  MG 

(31) 3885.2139 
Estagiária: Ludymilla Xavier.  

Horários: 2as e 5as de 08h00 as 12h00; 3as, 4as e 6as de 12h00 as 16h00 
Em núcleos de desenvolvimento espiritual  

 

Celebração – Domingo às 18h15 
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Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia RECEPÇÃO e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
01 Gilmar Ana Paula e Hilário 
08 Sérgio  Marlene Souza 
15 Hilário Júlia e Deleise 
22 Glauco Ana Paula Fernandes 
29 Gilmar Silvana e Cláudio 
   
ENCONTRE UM NÚCLEO 

Núcleo LÍDER – Telefone Hospedeiro Dia semana 
    
 INTERAÇÃO, mentoria: com Daison   
3 Gilmar e Lidiane  

3892-4395 
Gilmar e Lidiane Quarta 

10 (Jovens) Glauco 3892-4539  Glauco  Terça 
 INTERAÇÃO, mentoria: com Edgard  
2 Edgard e Edna 3891-

8557 
Edgard e Edna Segunda 

5 Sérgio e Marília 
3892-2893  

Sérgio e Marília Terça 

6  Hilário e Ana Paula 
3892-2489 

Sala 9 CPV Quinta  

 INTERAÇÃO, mentoria: com Helinho  
1 Gláucia 3885-1955 Escala casas Quarta 
4  Osmar e Terezinha 

3891-3382 
Osmar e  
Terezinha 

Terça 

8 (Adolesc ) Helinho e Gláucia 
3885-1955 

Helinho e 
Gláucia 

Sexta 

12 Helinho 3885-1955 Priscila  Segunda  
 

xxxx Calendário 

Ovelha que vive desgarrada do grupo vira pe-
tisco de Lobo. Aprenda a ter intimidade com 2 

ou 3 pessoas, num Núcleo. 
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Orientações para a família na crise moderna 
 

 crise da família não é de hoje. Parece nova, mas a verdade é que o processo de 
distância entre homens e Deus se adapta ao tempo. Cada vez a distância é maior 
para o ser humano. A tendência dos relacionamentos nascidos na contradição do 

pecado é florescer na modernidade.  Uma pessoa procurou auxilio para seu problema: 
estava ouvindo vozes. Não a deixavam em paz. Imagine que você esteja num ônibus, 
onde várias pessoas estão conversando com outras pessoas enquanto você mesmo con-
versa com um amigo. Há muitas vozes que podem ser ouvidas. Mas você e seu amigo 
seguem conversando. Você se faz entender e entende o que ele diz. Não é verdade que 
você sabe qual é a sua voz, reconhece a voz de seu amigo e a discerne das outras? É as-
sim que os cônjuges deviam fazer: buscar a palavra de Deus e obedecê-la. Haverão outras 
vozes vindas do exterior, mas eles deverão discerni-las espiritualmente. É preciso que 
ouçam e permaneçam em oração a fim de aprender a discernir as vozes, do mundo, do 
próprio coração e do diabo para resisti-las e evitar o naufrágio da família. É preciso ouvir 
a voz de Deus e obedecê-la. Do contrário você e sua família estará em sérios apuros. 
 
Portanto, sem comunhão com Deus, sua experiência seria sempre a de refletir seus ídolos 
e obedecer as suas vozes mesmo sendo promessas vazias.  Nem sempre esses ídolos vêm 
de coisas necessariamente más. Por exemplo, precisamos de dinheiro. A bíblia diz que 
“digno é o trabalhador do seu sustento”. Mas se amamos mais o dinheiro do que pessoas 
(Deus primeiro e o próximo depois) somos adoradores, e escravos dele. Servimo-lo com 
nosso tempo e esforço, sacrificando as pessoas ao nosso redor, marido, esposa, filhos, 
amigos etc.. (Tg 4.13-5.6). Em nossa mente parece que estamos trabalhando pelo bem 
estar desses queridos, mas, na verdade negamo-lhes proximidade e atenção nos melhores 
anos da vida, os anos de maior vigor. Além disso, ensinamos que não são os mais impor-
tantes para nós; que somos mais impressionados pelo dinheiro. É assim também no ca-
samento. Para uns, casar representa redenção, realização da vida, significado, segurança e 
muito mais. Quem age segundo a voz do ídolo do casamento, sacrifica qualquer coisa de 
valor para obtê-lo. Esquece-se da fé, não avalia o passado nem pensa no futuro. Desvalo-
riza-se “por amor”. Mas não seria por amor; seria por devoção à idéia de que o casamento 
é o deus da felicidade. Para outros, o trabalho é o seu deus. Enquanto estiverem fazendo 
alguma coisa, controlando e provando sua utilidade, estão salvos. Há quem adore ter a-
mizade (sociabilidade? O céu!). 
 
Há quem adore ser feliz (evitando dores e pressões). E há quem adore ter domínio (não 
importa que vá para o inferno, conquanto mande lá). Tolamente, não percebemos que os 
ídolos não são nada em si mesmos, mas que o que está por trás dos ídolos que ditam a 
nossa conduta, é o tentador de nossas almas, que luta incansavelmente tentando destruir a 
nós e às nossas famílias. 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

A 

xxxx Pastoral 
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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 Edgard Alves 17 Maria Olzany 
07 Casamento Kézia e Beto 20 Paulo Afonso 
08 Hélio Miguel de Siqueira 20 Casamento Juvenal e Luíza 
10 Francisco Freitas 21 Luis Otávio Pacheco 
11 Vinícios Campos 21 Flávia Rilene 
13 Casamento Roberto e Fátima 22 Isméria Filgueiras 
13 Kézia A Gomes 26 Judite Campos 
14 Marlene Souza Campos 26 Ana Luiza 
14 Júlia Melquíades 30 Elaine Pacheco 
15 Maria Elisa (Cácio)   
 
Quantas Casas (famílias) assumiram o compromisso com Jesus pelo 
Batismo, tornando-se Membros da CPV?   
HOJE, Se em cada uma destas casas fosse uma igreja, teríamos o potencial 
de 40 núcleos evangelizando amigos e vizinhos.  
Lista das famílias – Casas:     
1.Affonso Henrique Lima Zuin, 2.Algemiro Julho Gonçalves, 3.Álvaro José Magalhães 
Neves,4.Ana Lídia Coutinho Galvão, 5.Ana Maria Fialho Galvão, 6.Ana Paula Fernan-
des Alves, 7.Angélica Joana Ferreira, 8.Beatriz R. C. de Andrade, 9.Cláudia Célia da 
Silva Damião, 10.Cláudio Henrique de C. Silva, 11.Daison Olzany Silva, 12.Deleíse Del-
fino Albuquerque, 13.Edgard Francisco Alves, 14.Eni Lírio Oliveira dos Santos, 15.Eva 
Aparecida Ferreira, 16.Francisco Lopes de Freitas, 17.Gilmar Melquíades de Freitas, 
18.Glauco Rodrigues de Paula, 19.Hilário Cuquetto Mantovani, 20.Jamille Filgueiras, 
21.José Roberto de Campos, 22.Judite Rodrigues Campos, 23.Júlia Delfino Albuquerque, 
24.Kalebe de Moraes Alves, 25.Kléos M. Lenz César Júnior, 26.Lígia Guimarães Der-
gam, 27.Luis Otávio Pacheco, 28.Maria Helena Brumano, 29.Marlene de Souza Campos, 
30.Neuza Maria Gonçalves, 31.Osmar Ribeiro, 32.Paulo Henrique Viana Filho, 
33.Priscila Daniele Ladeira, 34.Ricardo Teixeira Batista, 35.Rita de Cássia  Puschmann, 
36.Roberto Gonçalves, 37.Sérgio Adriano dos Santos, 38.Sônia Maria Magalhães Ca-
bral, 39.Ubiracy de Souza Lima, 40.Yara Bernall Freitas Rodrigues. 
 
DATAS DO MÊS  

Maio 
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     
             

01 – Dia do trabalhador  
08 – Dia das mães  
21 – Mutirão Pró-Comunidade 
27 – Luar de oração  
28 – Sarau em homenagem à família  
29 – Visita do Pr. Renato (Itabira) 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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MÃE EM AÇÃO  
A MÃE MAIS IDOSA DAS IGREJAS PRESBITERIANAS DE VIÇO-
SA É A DONA MARIA MAURA COM 96 ANOS (Em setembro ela 
completará 97 anos).  
Ela é a mãe do Sr Algemiro e do Sebastião (Tatão da Neuza).  
Parabéns pelo dia das mães (2º domingo de maio).   

 
OBRAS - CONSTRUÇÃO  
Vamos quitar os débitos com a 
construção. Só faltam 120 m2 da 
laje a R$ 190,00 = R$ 22.800,00. 
Em seguida vamos continuar com a 
laje da escada e com os pilares do 
salão para receber o telhado.   
 
 
 
BANCOS PARA DEPÓSITOS:  
CNPJ da CPV: 07.248.334/0001-28  
- Caixa Econômica Federal (CEF):  
Ag 0584-3 Op 003 cc 614-0  
- Banco do Brasil:  
Ag 0428-6 cc 45.808-2 

(Coloque seu recibo de depósito no gasofilácio, para facilitar o controle).  

xxxx Notícias gerais 
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FOI CHAMADO PELO SENHOR 
Este é o significado de Samuel, nome do 
nosso segundo filho. Estamos muito gratos a 
Deus por sua proteção durante o parto e pela 
saúde do nosso menino. Nosso maior desejo 
é que não só ele, mas também a Luísa pos-
sam estar sempre prontos a responder ao 
chamado de Deus em suas vidas, que Ele 
nos conceda a graça de ver nossos filhos 
como verdadeiros imitadores de Jesus.  
Amém! 
Serginho e Beatriz 
 
SARAU EM HOMENAGEM À FAMÍLIA   
Será na casa da TiEdna no sábado dia 28 às 19h00.  
 
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL  
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
A Receita Federal permite ao contribuinte Pessoa Física, que destine para 
a REBUSCA, até 6% do Imposto Devido em cada ano, como aplicação 
direta na Ação Social.  
Não é dinheiro do contribuinte. É destinação do contribuinte permitida 
pelo Governo, limitada a 6% do Imposto devido.  
 
Referente ao exercício de 2010 encerrado em 31 de dezembro, com as des-
tinações feitas pelos amigos de Viçosa, a Rebusca arrecadou mais R$ 
20.000,00. A Rebusca agradece o envolvimento e as destinações recebi-
das. 

 
REBUSCANDO SEMPRE    
São 300 crianças carentes atendidas em tempo 
integral na Rebusca na Rua Dr. Brito (Assembléia de 
Deus), na Av. P.H.Rolfs (IPV) e em Posses perto de 
Nova Viçosa. PARA PARTICIPAR,  Você pode 
apadrinhar uma criança com R$ 45,00. Fale com a 
TiEdna ou acesse:  
http://www.Arebusca.blogspot.com/  
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PR. RENATO ROCHA, 41 anos, 2 filhos, casado com 
Rejane. Foi o preletor do IV acamps de carnaval da 
CPV. Ele pregará no Culto do dia 29 de maio.  
 
NEGÓCIO DA KATHERINE NA INTERNET  
Anlika Artesanatos  
Importação e Exportação Brasil x Colômbia:  
http://www.elo7.com/productSearch.do?command=showUserProducts&w
ebCode=4D251  
 
DIA 7 DE MAIO   
1º ENCONTRO DA FAMÍLIA DOS  
PRESBITÉRIOS DE  
JUIZ DE FORA E  
ZONA DA MATA NORTE 
Sábado, dia 7 de maio, com início às 9h (café da 
manhã) e término às 16 horas, no Sítio Rochedo, em Ubá, O preletor será 
Elben César (Reve), que falará sobre família. A taxa para custear o almoço 
será R$ 10,00 por pessoa. O sítio é amplo, com piscina e campo de fute-
bol, além de ótima estrutura para o estudo (local coberto). Veja mais in-
formações no cartaz afixado no mural da igreja.  
 
TECNOLOGIA MARCANDO HORÁRIO  
DE CORTE DE CABELO.  
MARQUE PARA O DIA SEGUINTE,  
NO SALÃO DO GILMAR. VEJA:  
http://www.gilmarmelquiades.com.br/?pg=agenda  
 

11.000 m2 PARA A PRÁTICA DA ESPIRITUALI-
DADE NO MEIO AMBIENTE. Disse Deus: Cuida do 
jardim pra Mim. Ajude a cuidar bem do nosso espaço. 
Fale com o Sérgio ou Rolf.   
OS 3 Rs DA SUSTENTABILIDADE:  
- Não lixo, mas Resíduos.  
- Não desperdício, mas Reciclagem.  
- Não poluição, mas Reutilização.   
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NÚCLEOS NAS CASAS  

      Buscando o desenvolvimento espiritual:  
      1. ENSINO E ORAÇÃO;  
      2. VIVÊNCIA BÍBLICA;  
      3. EVANGELISMO.   
Não fique de fora, sua casa é uma igreja.  
 
 

 
FUNCIONAMENTO DE 2011  
COLEGIADO DA CPV – Transição: 
1. Pastor titular – Helinho (3885-1955).  
2. Coordenação de Cultos e Celebrações - Helinho e Osmar (3891-3382).  
3. Coordenação de Comunhão e Ação comunitária - Helinho e Daison 
(3891-2383).  
4. Coordenação de núcleos e grupos de discipulados – Edgard (3891-
8557).  
5. Coordenação da diaconia e assistência – Diáconos.  
 
Os Desafios De Uma Vida A Dois 
No convívio de um casal, há espaço para 
vários planos e surpresas. Há circunstân-
cias emergentes nos aspectos espirituais, 
emocionais, e materiais. O aspecto posi-
tivo é a disponibilidade de pessoas e pro-
fissionais interessados e equipados para 
nos acudir em crises inevitáveis. 
Os desafios de uma vida a dois são cons-
tantes e, se bem trabalhados, trazem en-
riquecimento e maturidade em vários 
aspectos. 
Planeje participar, no dia 21 de maio, 
(sábado) às 20:00 horas, no centro de 
convivência CPV, de uma reunião para 
casais: “Os desafios de uma vida a dois” com a psicóloga Margareth 
Chohfi Gonçalves. 
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PRÉ – ADOLESCENTES (Preás) APRENDENDO A BÍBLIA  
1. DISCIPULADO DE QUINTA FEIRA  
Júlia, Yngrid, Luiza, Isabela e Ludmila.  
Grupo com a Ana Paula em casa.   

     
2. DISCIPULADO DE DO-
MINGO NO CULTO   
Igor, Vitor e Alecssandro.  
Grupo com a Tia Edna no culto.  
  
 

3. DISCIPULADO DE  
QUARTA FEIRA    
Vitória, Jaqueline e Karine.  
Grupo com a Tia Edna em casa.  
 
CPV KIDS  
ENSINANDO CRIANÇAS  
1. Facilitadores na ED da CPV.  
2. Reprisando o princípio no Núcleo.  
3. Trabalhando em casa com os Pais.  
 
ESCALA E LIÇÕES DE MAIO DA ED:  

Dia  Lição Maternal Criança 1 Crianças 2 
01 5ª Lição Lidiane, Isabela Maruza Katherine 
08 6ª. Lição  Lúcia, Vitor Judite Priscila 
15 7ª. Lição Lidiane, Bruna Marília Aninha 
22 8ª. Lição Lúcia, Isabela Maruza Katherine 
29 9ª. Lição Lidiane, Vitor Judite Priscila 
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OIKÓS. Por quem você tem orando para que o 
coração se abra para receber Jesus?  Não esqueça 
o seu amigo ou a sua família. 
  
ACONTECEU EM ABRIL  
1 – Celebração da Páscoa 1: Com as Crianças sob 
o tema Jesus o Cordeiro de Deus, no domingo dia 
10 na ED.  

 
2 – Páscoa 2: Num Musical especial  “Ele Vive” dirigido pela Gláucia no 
Culto do  dia 17.  
 
3 – Páscoa 3: Culto na IP Vale do Sol dia 21 pregando o Daison. Culto na 
IPV dia 22 pregando o Geraldo Márcio e Culto na CPV com bolo pelo a-
niversário de 81 anos e pregação do Reve.   
 
4 – Curso de Pintura para toda a Comunidade nas Terças Feiras à tarde.  
 
5 – O Colegiado, composto pelos presbíteros e diáconos, depois de várias 
reuniões e oração, decidiu em abril, em comum acordo com o Pr. Helinho, 
já que ele mesmo já tinha decidido, não permanecer como pastor titular da 
CPV em 2012.  
 
 
 
 

AOS QUE NOS VISITAM 
Sintam-se em casa e abraçados. 
As portas estão abertas para você. 
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No seu Quarto de Escuta diário e na Última Sexta dos meses ímpares:  
 
• PELO PASTOREIO E DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL: Pa-
ra um ambiente terapêutico e de curas conforme Tiago 5.16 e também 
de Evangelismo (Oikós), comunhão e faxina geral retirando pecados 
escondidos sob ação do Espírito.   

 
• PELOS LÍDERES e CONSELHO: O Senhor 
atua em colegiado e na capacitação de líderes 
apaixonados por Jesus, que proclamem as Boas 
Novas e sirva ao outro incondicionalmente;  

 
• PELA GERAÇÃO DE EMPREGOS E 
RENDA: Vida profissional, escritório, consul-
tório, negócios, empreender, empresa, organi-
zação, iniciativa, correr riscos, gerar empregos 
são desafios de uma espiritualidade real sendo 
sal e luz no mundo.  

 
• PELO DESENVOLVIMENTO COMUNI-
TÁRIO: Pelos projetos de desenvolvimento comunitário, como Pintura 
e outros;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para que ela sirva à comunidade sem centra-
lizar as ações num local ou templo e nem paralisar investimentos em 
pessoas e na Missão;  

 
• PELOS NOSSOS APOIADOS DE LONGE: 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 (Escó-
cia); 6.Hadassa (S.Paulo); 7.J.Henrique e Dilcimar (Brasília); 
8.J.Stanley e Cynthia (Tailândia-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 Caminho de oração 
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Claudia Guimarães 
     

O QUE É VISÃO?  
Que Igreja eu quero? 

  
 CPV quer ser um sinal histórico do reino de Deus. Olhando para 
o futuro, vejo a CPV como uma ComUnidade edificada sobre o 
monte, composta por pessoas transformadas por Jesus (Mt 5.1-

12), ativas em boas obras que servem de sinal da presença e manifestação 
de Deus no mundo (Mt 5.13-16). 
 
Visão é olhar para o futuro e definir como a CPV será vista e reconhecida 
estando alinhada com os seus valores e princípios básicos inegociáveis, 
como:  
 
1. Sacerdócio universal de todos os crentes (I Pe 2.5 e 9);  
2. Evangelismo e ensino bíblico com grupos de discipulado conforme 
(Mt 28.19-20);  

3. Núcleos de vivência bíblica nas casas e celebração no templo (At 
2.46-47);  

4. Ministérios segundo dons e talentos (Ef 4.11-12);  
5. Missões segundo o propósito eterno de Deus (Rm 8.29).   
 
Visão se inicia pelo debate, na discussão, na oração, no treinamento, no 
estudo Bíblico, ouvindo o outro para gerar convencimento.  
O convencimento gera a prática.  
Visão sem a prática é desobediência, que é pecado.  
 
A prática e os métodos são mutáveis. Mas os valores e princípios nunca se 
alteram.  
 
A execução da visão será pelo envolvimento relacional, compartir, respei-
to, convivência, amor, simplicidade, submissão e humildade, dentro do 
mover da igreja. 
 
Creio que o mover da igreja é extensão do ministério terreno de Jesus. 
Creio que Jesus inaugurou o reino de Deus, trazendo de volta todo o Uni-
verso criado para o controle de fato e de direito D’Ele. Com Jesus, a von-
tade de Deus começa a ser feita na terra, como é feita no céu (Mt 6.10).  
  

EdgardEdgardEdgardEdgard    

A 

xxxx Visão 
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Deus não desiste de nós 
 
“O Senhor vosso Deus, é Deus em cima e embaixo na terra” (Js 2.11). 
 

s Israelitas estavam ansiosos para entrar na terra prometida. Josué 
era, agora, o líder do povo, depois da morte de Moisés. Antes da 
batalha definitiva, antes de tomar posse da promessa de Deus, dois 

homens foram destacados para espionar a terra a ser conquistada. Enquan-
to estava ali, eles se esconderam na casa de uma prostituta, Raabe, que 
confessou que ela e todos os habitantes morriam de medo do povo de Isra-
el (v.11). Aquele povo sabia dos milagres e maravilhas que Deus já havia 
feito para preservar e proteger os Israelitas e reconhecia que nunca poderia 
vencer tamanho poder. Então, os seus olhos daqueles homens se abriram 
para o fato de que o Senhor estava ao lado deles e não havia motivo para 
medo: “Assim, os dois homens... vieram a Josué, filho de Num, e lhe con-
taram tudo quanto lhes acontecera; e disseram a Josué: Certamente, o Se-
nhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores 
estão desmaiados diante de nós”. (VS. 23-24) 
 
Quando Deus está ao nos-
so lado, não precisamos 
temer. Se o que fazemos 
vai ao encontro da vontade 
do Senhor, as outras pes-
soas é que precisam ter 
medo, porque nosso Pai é 
o Todo-Poderoso. Ele não 
desampara seus filhos. 
Quanto você sentir medo, 
lembre-se disso. Deus está 
e sempre estará ao seu la-
do. Não importa quando, como ou o que acontecer, ele nunca o abandona-
rá. Mesmo se você desistir de você mesmo, de lutar contra as situações, as 
circunstâncias, os problemas, ele não desistirá. Ele sempre estará pronto a 
lhe dar refúgio e a lhe fortalecer para vencer o medo. 

O 

xxxx Núcleo familiar 
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Meu nome é Katherine 
Girón, sou colombiana 
e faço Doutorado na 
Entomologia na UFV. 
 
Sou uma pessoa 
sonhadora, 
empreendedora, 
perseverante e grata 
pelo amor e a fidelidade 
de Deus na minha vida. 
 
Gosto de viajar, de 
viver, de rir , falar, ler e 
de ajudar aos outros. 
Em alguns momentos 
gosto de solidão. Não 
gosto de injustiças, 
brigas e  nem de acordar 
cedo. 
Adoro chocolate, 
comida Italiana e 
Colombiana. 
 
Sou exigente,  direta na 
hora de falar e tento ser 
honesta em tudo o que 
eu faço.  
 

No geral, sou uma pessoa como qualquer outra, cheia de falhas, que 
necessita do toque de Deus para viver, mudar e crescer. 
 
Se precisar de um ombro amigo, conte com o meu! 
 
Abraço a todos 

xxxx Conheça seu irmão 
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Olho no olho...    

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 


