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TTeemmaa  ddoo  aannoo 

CCoommuunniiddaaddee::  AAggeenncciiaa  ddee  ttrraannssffoorrmmaaççããoo  uurrbbaannaa 

IIggrreejjaa 
ee  ttrraannssffoorrmmaaddoorraa 

uummaa  ccoommuunniiddaaddee  ttrraannssffoorrmmaaddaa 



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:   
Louvor e Adoração: Gláucia Siqueira; Informativo mensal: Kléos Jr; Ima-
gem (Data-Show): Gabriel; Som-áudio: Kalebe; Infantil até 12 anos: Edna 
Alves; Biblioteca: Lígia Dergam; Administração e Finanças: Edgard; Tesou-
reiro Geral: Ricardo Batista; Comissão de exame de contas: Angélica, Lúcia 
César e Ana Paula Fernandes; Jardinagem e cercas: Sérgio e Rolf; Auxiliares 
da Diaconia: Roberto Gonçalves, Ubiracy e Chiquinho; Comissão de cons-
trução: Kléos, Baêta, 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 
 

Celebração – Domingo às 18h15 
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Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia RECEPÇÃO e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
05 Gilmar Jacinta e Moisés 
12 Sérgio  Eni Lirio 
19 Hilário Ângela e Arlindo 
26 Glauco Jardélia e Fábio 
   
   
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  

petisco de Lobo. Aprenda a ter intimidade  

com 2 ou 3 pessoas, num Núcleo. 
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Igreja, uma comunidade transformada e transformadora 
Mt 16.18 

 
s grandes cidades crescem num ritmo assustador. A maioria da população 
mundial reside nas grandes cidades, e são afetadas por diversas dificulda-
des; pelo desemprego, pela fome, doenças e criminalidades; no entanto as 

carências básicas mais sentidas são - trânsito, saneamento básico e coleta de lixo. 
No contexto urbano esses serviços caminham a passos lagos para a exaustão, e-
xigindo medidas urgentes e funcionais dos seus governantes. 
 
A igreja como comunidade transformada, é chamada para atuar neste contexto. 
Onde deve ser notada por uma vida de serviço amoroso e vigoroso aos outros. O 
Espírito Santo deve ser a marca de todos os seus membros. O amor deve mover e 
desafiar os membros da comunidade transformada, a cultivar o espírito de adora-
ção, ensino e missão. Porque Deus possui 
interesse especial pela cidade e insiste em 
que sua igreja a cumpra o seu papel de 
serva entre os seus pobres e perdidos.  
 
Portanto, o papel da comunidade trans-
formadora no contexto urbano é buscar o 
bem da cidade a partir da visão e da vontade de Deus. Os padrões bíblicos e re-
queridos dessa igreja são: 
 
1. Marcar presença onde está plantada através de serviços prestados à comu-
nidade local;  

2. Orar especificamente pelas pessoas que a integram;  
3. Proclamar-lhes o juízo e a mensagem da salvação de Deus; 
4.  Vivenciar a fé, enfrentado as injustiças e sistemas de corrupção ali insta-
lados.  

 
Esses são alguns, de muitos outros desafios, que o ministério urbano requer da 
igreja transformada e transformadora. A vida da igreja é mais do que produzir e 
participar das celebrações de domingo. Ela foi chamada, transformada com o ob-
jetivo de transformar pessoas e contextos, onde está inserida. Os membros da 
CPV juntamente com outros irmãos de outras igrejas também são desafiados a 
responderem a seguinte pergunta:  
  
Sendo parte de uma igreja transformada e transformadora, como posso contribuir 
para uma melhor qualidade de vida na comunidade local através da igreja? 
 

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 
    
03 Geane Braga 17 Casamento Cristina e Luiz 
04 Casamento Glauco e Geane 18 CPV 
05 Wiliam Alves 21 Maria Célia Ferreira 
07 Yara Rodrigues 21 Tatiana Batista 
08 Sônia (Núcleo 1) 21 Glauco 
11 Raphael Mantovani 22 Lígia Dergan 
11 Jamile Filgueiras 23 Casamento William e Isméria 
11 Oziel Moraes 29 Caio 
16 Jorge Luis 30 Lydia Lima 
16 Vitor Siqueira   
 

BÍBLIAS EM PORTUGUES 
 
 
 
 
 

Traduções 

João Ferreira de Almeida, 1753 
Figueiredo, 1821 (FIG) 
Tradução Brasileira, 1917 
Matos Soares, 1932  (MS) 
Monges de Merdsous (Dominicanos), 1959 
Bíblia de Jerusalém, 1981  (JER) 
Tradução Ecumênica (TEB) 
Edição Pastoral (EP) 
Huberto Rhoden 
Nova Versão Internacional, 2000 

 
 

Versões 

Almeida Corrigida, 1956 (AC) 
Edição Revisada de Almeida, 1967 (AR) 
Almeida Revista e Corrigida, 1968 (ARC) 
Edição Revista e Atualizada no Brasil, 1975 (ARA) 
Edição Contemporânea de Almeida, 1990 (ECA) 

 
Paráfrase 

Bíblia Viva (BV), 1981, Edições Mundo Cristão 
A Bíblia na Linguagem de Hoje (LH), 1988, SBB  
Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), 2000, SBB 

 
 
 

Bíblias 
Comentadas 

ou de 
Estudo 

Bíblia Scoffield, 1909 
Bíblia Vida Nova, 1976, Ed. Vida Nova e SBB  
Bíblia Anotada, 1991, Editora Mundo Cristão 
Bíblia de Referência Thompson, 1992, Editora Vida 
Bíblia de Estudo Pentecostal, 1995, Editora EPAD 
Bíblia de Estudo Indutivo, 1997, Editora Vida 
Bíblia Sheed, 1998, Edições Vida Nova 
Bíblia de Estudo Almeida, 1999, Sociedade Bíblica do Brasil 
Bíblia de Estudo de Genebra, 1999, Cultura Cristã e SBB  

 
DATAS DO MÊS  

Junho 
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   
             

18 – Aniversário da CPV (11 anos) 
23-30 –  Intercâmbio com a igreja  
   americana 
 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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11 ANOS DA CPV EM JUNHO   

 
Em 18 de junho de 2000, foi alugado o salão da Rua Je-
queri, num local para reunir 
os núcleos da época aos 
Domingos às 18h00.  
Em 2001 a negociação com 
o Campestre da frente para 

a Av Quinquin Fontes, com a terraplenagem do 
terreno, com a oferta e sob a ad-
ministração do Baeta.  
Em 2002 foi o plantio das árvores pelas famílias, como lança-
mento da pedra fundamental. Também as cercas, portão, campi-
nho de futebol, gramado e estacio-
namento sob a administração do 
Baeta e do Almir Colpany.   
Em 2003 foi a construção do Qui-
osque como um espaço coberto para 

encontros e churrascos.  
Em fevereiro de 2009 iniciou a fundação e a cons-
trução do primeiro andar do centro de convivência, 

ocupado em outubro de 2009.  
Em 2010 foi o término da laje  que servirá de piso para o 
grande salão, cobrindo todo o primeiro andar, ficando 
pronto para receber as colunas e o te-
lhado.  
 Em 2011 os banheiros ficaram pron-
tos, inclusive o infantil de até 5 anos, 

por iniciativa e administração do Daison. O gasto total com 
os banheiros superou o valor de R$ 17.076,04 com as ofertas 
das famílias Colpany (Almir e Beatriz), Olzany (Daison) e 
Rodrigues Campos (Elias).  
 
OBRAS - CONSTRUÇÃO  
Só faltam 110 m2 da laje a R$ 190,00 = R$ 
20.900,00 para quitar os débitos com a construção.  
Doe generosamente e com alegria.  
Comissão de Construção: Kléos, Baêta, Serginho e 
Daison.  

xxxx Notícias gerais 
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CONTAS DA CONSTRUÇÃO:  
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).  

 
NASCEU A NICOLLY! (13-maio)   
Neuza e Tatão estão muito felizes com a 
chegada da segunda netinha, a Nicolly, que 
nasceu no dia 13/05/2011 com 51cm e com 
3.530g. É a segunda filha de Cristina e Luiz 
Antônio. A Thalita, de 8 anos, está muito 
feliz com a chegada da irmãzinha e o titio 
Luís Carlos está ainda 
mais corujão. 

A CPV parabeniza aos papais e se alegra com toda a família. 
 
BI-APOSENTADA AOS 64 ANOS   
Há 15 anos Dona Angélica aposentou como secretária execu-

tiva da UFV e agora obteve sua segunda 
aposentadoria pelo INSS e continua tra-
balhando na Aspuv em 20 h semanais.  
 
TRANSIÇÃO ATÉ DEZEMBRO   
1. Responsável pelo pastoreio - Pastor titular até dezembro – 
Pr. Helinho (3885-1955).  
2. Coordenação do púlpito e celebração - 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.  
 
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.   
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CPV KIDS  
ED: FACILITANDO PROS PAIS  
1. Facilitadores apoiando na igreja.   
2. Reprisando o princípio no Núcleo.  
3. Trabalhando em casa com os Pais.  
PRÉ – ADOLESCENTES (Preás – n.7)  
1. DISCIPULADO DE QUARTA FEIRA    
Vitória, Jaqueline e Karine.  
Grupo com a Tia Edna em casa.  
 
2. DISCIPULADO DE QUINTA FEIRA  
Júlia, Yngrid, Luiza, Isabela e Ludmila.  
Grupo com a Ana Paula Fernandes em casa.   
 
3. DISCIPULADO DE DOMINGO NO CULTO   
Igor, Vitor e Alecssandro.  
Grupo com a Tia Edna no culto.  
 
ESCALA ED CRIANÇAS DE JUNHO  
DIA AULA MATERNAL CRIANÇA 1 CRIANÇA 

2 
5 10ª Lição Lúcia, Bruna Marília Aninha 
12 11ª Lição Lidiane, Isabela Maruza Katherine 
19 12ª Lição  Lúcia, Vitor Judite Aninha 
26 13ª Lição Lidiane, Bruna Marília Priscila 

 
OIKÓS (é o amigo que você diz amar e os filhos 
da casa). Evangelizar é um ato de amor com quem 
vai perder a morada eterna no dia da volta de Je-
sus.  
 
 
NÚCLEOS NAS 
CASAS  
Buscando o desenvol-
vimento espiritual:  

 1. ENSINO E ORAÇÃO;  2. VIVÊNCIA BÍBLI-
CA; 3. EVANGELISMO. Encontre seu núcleo e 
cresça.  
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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/  
 

TECNOLOGIA MARCANDO HORÁ-
RIO DE CORTE DE CABELO.  
MARQUE PARA O DIA SEGUINTE,  
NO SALÃO DO GILMAR. VEJA:   
http://www.gilmarmelquiades.com.br/?p
g=agenda  
 
NEGÓCIOS NA INTERNET – Anli-
ka Artesanatos  
Entre e compre: 
http://www.elo7.com/productSearch.do?

command=showUserProducts&webCode=4D251  
 

ADOLESCENTES RECEBEM AMERICANOS NA CPV  
Uma igreja americana ligada à REBUSCA está fazendo in-
tercâmbio com os Adolescentes da IPV e CPV, num progra-
ma muito animado e de assistência com evangelismo na regi-
ão do bairro João Braz e Violeira no final deste mês. Na 

CPV, eles irão melhorar e reformar o caminho de o-
ração.  
 
PRESTANDO CONTAS DE 6 MESES DA  
TESOURARIA (Nov a Abr-2011)   
Arrecadado        60.474,00  
Saldo anterior       10.036,00  
TOTAL         70.510,00  
 
Gastos na Construção    17.139,00  - 25% 
Pastor e encargos      32.165,00  - 48% 
Miss Cácio, Emeric e Eduardo   8.203,00  - 12% 
Demais despesas               9.970,00  - 15%  
TOTAL         67.477,00  - 100% 
Saldo em 30-4-2011        3.033,00  
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DISCIPULADO NÚCLEO 2  
Um novo grupo de formação de discipuladores (catecúmenos) vai funcionar na 
CPV aos domingos às 17h00.  
 
CASAMENTO SÁBADO DIA 4 NA IPV  
Nossos queridos jovens Glauco e Geane, irão casar-se no dia 4 de junho, numa 
cerimônia pedindo a constante benção de Deus sobre a nova família. Eles irão 
morar no condomínio recanto da serra, próximo da CPV. Desejamos que cami-
nhem na intimidade com o Senhor com plena alegria e proveito. 
 

  
 
ACONTECEU EM MAIO  
1 – O Pr Renato Rocha,  
casado com Rejane, 2 filhos, foi o pregador do dia 
29 de maio e se reuniu com o Colegiado com 
vistas ao pastorado em 2012.  
2 – No dia 21 sábado à noite, aconteceu o debate 
entre casais, coordenado pela Psicóloga Margare-
th, sob o tema: Os desafios de uma vida a dois. 
Houve um bom crescimento da nossa turma.  
3 – Houve vários encontros de treinamento dos 
adolescentes da CPV e IPV para receber a equipe 
de americanos dia 23.  
4 – Um bom momento em luar de oração no qui-
osque e no caminho de oração dia 27, sexta-feira.  
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Assuntos para o seu Quarto de Escuta diário e na Última Sexta dos 

meses ímpares:  
 

 

• POR UM NOVO PASTOR-MESTRE EM 2012: Pa-
ra um ambiente terapêutico e de curas conforme Tiago 
5.16 e também de Evangelismo (Oikós). Por uma faxi-
na geral retirando pecados escondidos sob ação do Es-
pírito.   

 
• PELO COLEGIADO: É o Conselho formado pelos 
presbíteros e diáconos eleitos como representantes da 
igreja, para que o Senhor atue no colegiado com capacitação de líderes apai-
xonados por Jesus, que proclamem as Boas Novas e vivam como Sal e Luz no 
mundo profissional;  

 
• PELA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA: Profissões, escritório, 
consultório, lojas, empreendedorismo, empresa, ONG, cooperativa e qualquer 
iniciativa que gere renda e empregos são desafios para uma espiritualidade re-
al e “mundana”.  

 
• 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 pessoas;  

 
• 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). Claudia Guimarães 
     

xxxx Caminho de oração 
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OIKÓS? QUEM EVANGELIZA FAZ MISSÕES? 
 

1. Temos de reconhecer que na volta de Jesus não haverá a segunda chance a 
quem está seguro nele próprio. Não terá segunda chance ninguém que está bus-
cando hoje sua estabilidade no trabalho, no salário, nos envolvimentos da igreja e 
nos relacionamentos, sem abrir mão dele mesmo para amar de fato as pessoas 
que ele diz amar. A começar com os próprios filhos em casa e independente de 
qualquer método ou atividade da igreja. Igreja serve apenas de apoio.  
 
2. Orar pelo Oikós (amigo que a gente diz amar) é entregá-lo à ação direta do 
Espírito. Deus vai atender a oração e de alguma forma vai colocar seu oikós na 
sua frente.   
 
3. Evangelizar é um ato de amor com aquele que certamente irá se perder sem a 
vida eterna com Jesus. Se existe a certeza de viver com Jesus hoje e eternamente, 
haverá de alguma forma a comunicação desta experiência por amor ao amigo que 
dizemos amar: oikós ou ao próprio filho em casa.   
 
4. Precisamos ser confrontados e surpreendidos pela nossa consciência leviana 
com relação à evangelização e missões e da maneira desfavorável que compor-
tamos no contexto da igreja e do núcleo com aburguesamento e acomodação.  
 
5. Espiritualidade não é negócio de massa. Jesus sempre trabalhou com pequenos 
grupos com relacionamentos intensos e utilizou muito a solitude, oração e o quar-
to de escuta para entender exatamente de Deus o que Ele deveria fazer e com 
quem Ele deveria trabalhar.   
 
6. Só quem evangeliza pode fazer missões, sabendo que a nossa missão é traba-
lhar com Deus, onde Ele está trabalhando em constante missão na vida profissio-
nal, familiar, vizinhos e nas amizades do mundo.  
 
7. O Núcleo oferecerá uma chance de servir o outro e desta experiência haverá a 
celebração no culto dominical.  
 
8. Sugerimos anotar a mensagem de domingo, levar para o núcleo, compartilhar, 
vivenciar e voltar para celebrar juntos.  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 
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Refletindo a vida de Cristo 
“Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos” (João 8.31). 

 
Jesus falou, varias vezes, sobre o que significa ser seu discípulo. Na passagem 
citada ele ressalta a importância de obedecer aos 
seus ensinamentos, ou valor de vivenciar a fé. 
 

omo pais cristãos, queremos que os nos-
sos filhos sejam também discípulos de 
Cristo. Contudo, não podemos ensiná-los 

se nós não formos discípulos autênticos em pri-
meiro lugar. Se quisermos que os nossos filhos 
amem a Deus, precisamos dar o exemplo aman-
do o Senhor acima de todas as coisas. Se qui-
sermos que eles amem e respeitem as outras 
pessoas, devemos fazer o mesmo. Nossa respon-
sabilidade é viver a palavra de Deus diante das diferentes situações que a vida 
apresenta,  para que nossos filhos possam assimilar os princípios cristãos. 
 
Ser um discípulo de Deus não se resume apenas 
a seguir regras ou leis, mas também em praticar 
o perdão e crer nas suas promessas no dia-a-dia. 
Os filhos aprendem a ser humildes, a pedir per-
dão e a perdoar quando observam essas atitudes 
nos pais. 
 

Você é um 
discípulo de 
Cristo? Ali-
mente a sua 
fé com a palavra de Deus, procure viver con-
forme os ensinamentos de Jesus. Aceite, cora-
josamente, o desafio de ser um modelo de vi-
da cristã para os seus filhos e ajude-os a en-
frentar e a vencer as tentações  e provações 
amando-os com as promessas especificas da 
Bíblia. 
 

C 

xxxx Núcleo familiar 
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A família Cristã  
(Ef 5.22)  

 família é a mais antiga e a mais básica das instituições humanas. Tanto 
na cultura israelita do Antigo Testamento como na cultura helênica do 
Novo Testamento, a estrutura da família podia consistir em pais e filhos, 

parentes de várias gerações, I servos e, mesmo, amigos, dependendo dos recursos 
econômicos do chefe da família. A Bíblia acentua sua importância como uma 
unidade espiritual e base do treinamento para o caráter adulto maduro.   
A Bíblia descreve uma clara estrutura da autoridade dentro da família, pela qual o 
marido conduz a esposa e os pais conduzem os filhos. Porém, como toda lideran-
ça deve ser exercida como uma forma de 
ministério, ao invés de uma tirania, assim 
esses papéis de liderança doméstica de-
vem ser cumpridos em amor (Ef 5.22-6.4; 
CI3.18-21; 1Pe 3.1-7). O quarto manda-
mento exige que o chefe de família conduza toda a sua família na observância do 
sábado; o quinto mandamento exige que os filhos respeitem os pais e se subme-
tam a eles (Êx 20.8-12; Ef 6.1-3). Jesus mesmo deu exemplo disso quando crian-
ça (Lc 2.51). Mais tarde, ele se opôs ferozmente a supostos gestos de piedade 
que, na realidade, eram formas de evitar a responsabilidade para com os pais (Mc 
7.6-13), e seu último ato, antes de morrer, consistiu em tomar providência quanto 
ao futuro de sua mãe (Jo 19.25-27).   
A família deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e 
da piedade. As crianças devem ser instruídas (Gn 18.18-19; Dt 4.9; 6.6-8; 11.18-
21; Pv 22.6; Ef 6.4) e encorajadas a usar essas instruções como base para sua vi-
da (Pv 1.8; 6.20). A disciplina deve ser usada como forma de treinamento corre-
tivo para conduzir as crianças para além de tolices pueris, à sabedoria do domínio 
próprio (Pv 13.24; 19.18; 22.15; 23.13-14; 29.15,17). Assim como na família de 
Deus a intenção é disciplinar com amor (Pv 3.11-12; Hb 12.5-11), assim também 
deve ser na família humana.   
A família foi instituída para funcionar como uma unidade espiritual. A Páscoa, 
no Antigo Testamento, era uma cerimônia da família (Êx 12.3). Josué estabele-
ceu um exemplo quando disse: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor" (Js 
24.15). As famílias se tomaram as unidades de dedicação cristã nos tempos do 
Novo Testamento (At 11.14; 16.15,31-33; 1 Co 1.16). A aptidão dos candidatos a 
oficiais, na Igreja, era avaliada verificando se eles governavam bem a própria 
família (11m 3.4-5,12; Tt 1.6).   
Desenvolver uma vida familiar forte é sempre uma prioridade no serviço de 
Deus.  

A 

xxxx Núcleo familiar 



15 

Contato, Junho de 2011 

 

 
Denise Fernandes  nasceu em Caçador-SC em 19/12; é a irmã do meio de dois 
homens que ela adora: Cristiano (31 anos), tecnólogo de telecomunicações, fun-
cionário público no banco CEF, e Leonardo (19 
anos), estudante. Até os 23 anos Denise morou 
com sua mãe (Ana Maria Pirolli Fernandes) em 
Caçador, onde recebeu todo carinho e apoio du-
rante a luta entre estudos, trabalhos e estágios, 
até formar-se Bióloga pela Universidade do Oes-
te de Santa Catarina. "Graças ao bom Pai", diz 
Denise, "ao término da minha graduação fui sele-
cionada para o mestrado em Fisiologia Vegetal 
na UFV em 2007, 'daí' peguei minha 'cuia e 
bomba' e vim viver com os mineirin". Ela gostou 
tanto que está até hoje, encarando o doutoramen-
to em Fisiologia Vegetal. "Aqui encontrei vários 
profissionais dos quais prestigio, uma vida cientí-
fica e pretendo ser uma professora/pesquisadora 
reconhecida em biologia vegetal, além de ter uma 
linda família!"  
 

enise diz que sua mãe é meiga e doce, a 
pessoa mais guerreira deste mundo! Ela 
está complementando o 2° grau com o 

magistério e pretende se formar em artes visuais 
e lecionar, isso em seus belos 53 anos! Hoje ela 
trabalha no ensino publico estadual como biblio-
tecária no Centro de Educação de Jovens e Adul-
tos-CEJA em Caçador. A inscrição para este concurso, deu à ela como presente 
no seu aniversario de 47 anos! "Não aguentava ver ela tão cansada em seu antigo 
trabalho de confeiteira!". Seu pai mora no Rio Grande do Sul, em Novo Hambur-
go. É empresário no ramo calçadista, porém, aposentado; "homem de gênio forte, 
autoritário, daqueles que educa os filhos com um olhar; duro, mas me passou va-
lores dos quais me orgulho!" 
 
Ao sair de Caçador-SC, deixando para trás todos seus amores na busca de cres-
cimento profissional, não sabia alcançaria outro, o crescimento espiritual: "Agra-
deço a Deus por chegar ao núcleo da Edna e Edgard, e hoje sou feliz por perten-
cer à família CPV, por Deus governar a minha vida e por vocês participarem de-
la". 

D 
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São Gabriel da Cachoeira, AM, maio de 2011. 
  
Gente querida da CPV, quanta saudade! 
  
Bom é servir ao Senhor e fazer a Sua vontade. Somos felizes pelo privilégio que 
Ele nos dá de estarmos aqui e sermos cooperadores no trabalho que é d’Ele pró-
prio. 
  
Chegamos a poucos dias da aldeia Yuhupdeh, onde tivemos um período muito 
produtivo. Lecionamos para a turminha da Educação de Jovens e Adultos, avan-
çamos na elaboração do dicionário e iniciamos a produção de mais um material 
didático na língua. 
  
A Maria Elisa adoeceu e tivemos que retornar um pouco antes do planejado. Pas-
samos alguns dias de luta com sua saúde, mas, felizmente, agora já está muito 
bem. 
  

qui na cidade a Igreja Indígena segue caminhando. Deram um importante 
passo recentemente, assumindo o acompanhamento pastoral de uma al-
deia relativamente distante. Boa parte dos indígenas dali já é crente, mas 

até então sem qualquer acompanhamento. Ficamos felizes com a iniciativa da 
liderança local. A construção do templo está em sua fase final, esperamos con-
cluí-lo o quanto antes e inaugurar nos próximos meses. 
  
Ao longo de maio estaremos por aqui, como sempre, com muitas coisas para fa-
zer. No dia 15 nossa mocinha completará 3 aninhos de idade. Ela tem sido um 
constante motivo de alegria. Obrigado por nos acompanharem em oração.  
  
Forte abraço, 
 

Cácio, Elisângela e Maria ElisaCácio, Elisângela e Maria ElisaCácio, Elisângela e Maria ElisaCácio, Elisângela e Maria Elisa    
Em 4/5/2011 

  
 
 
 
 

A 
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Graça e paz  queridos irmãos, 
 
O Senhor é bom e as Suas misericordias se renovam a cada manha, por amor dE-
le somos fortalecidos das nossas fraquezas  e somos revigorados a cada dia.  
 
Com alegria escrevo mais esta carta de compartilhar  para que assim vocês co-
nheçam um pouco mais do que temos feito e tenham uma direção sobre o que 
orar a Deus pelo nosso ministério. 
 

 igreja onde estamos caminha muito bem e com muitos projetos,  temos  
estado com eles e nos alegramos por tudo que Deus tem feito na igreja e 
principalmente com as pessoas. Em algumas semanas estaremos  inician-

do um encontro  entre brasileiros que vivem em Edimburgo com o foco em inici-
ar a primeira igreja brasileira em Edimburgo. 
 
Desde que eu fiquei desempregado, Deus tem me usado muito no trabalho de 
apoio espiritual a uma familia a qual tem passado por muitos problemas. O des-
gaste emocional e espiritual é muito grande, mas Deus tem renovado as minhas 
forças e hoje o quadro já é completamente diferente de quando iniciei esse traba-
lho, Deus tem agido de maneira sobre natural para com essa familia. 
 
Marcy passou por um período difícil com muitas dores, e como ela tinha que fa-
zer um estagio obrigatório da universidade, o jeito foi fazer tudo no sacrifício. 
Ela tem se saido muito bem nos estágios e nos trabalhos da universidade e agora 
esta de ferias ate semana que vem. Talita e Daniel estão ótimos e ambos estão 
super ocupados com muitos trabalhos e provas . Fico ate com pena de ver! Eu 
continuo desempregado e conseguir um emprego não esta nada fácil, já se passa-
ram 3 meses  e estamos realmente apertados financeiramente. 
 
Na semana passada assistimos na tv um programa sobre o cristianismo na Esco-
cia, e ficamos muito tristes sobre as estatisticas dos ultimos anos que mostram 
uma queda drastica do cristianismo e o aumento do ateismo. OREM PELA EU-
ROPA. Ore para que Deus continue nos usando para honra e Glória dEle, aqui ou 
em qualquer parte do mundo e que o Seu grandioso nome seja exaltado por todos 
os povos. 
 
Obrigado por serem nossos parceiros nessa jornada. 
Em Cristo, 
 

Familia vasvaryFamilia vasvaryFamilia vasvaryFamilia vasvary    

A 
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Olá amada igreja e amados manos, paz e alegria no Senhor. 
 
Estou a menos de 3 meses para a viagem para Moçambique. Meu coração esta a 
mil. Estamos ainda buscando alcançar o valor de 6 mil. Estamos fazendo uma 
Ação entre amigos, fugo rifa. Temos vários amigos vendendo e pessoas colabo-
rando com a nossa viagem, pois nos conhecem e sabem de nossa lealdade e vida 
com Jesus. Amados, se houver alguma possibilidade de vc nos ajudar nao fique 
constrangido srsrsrsrsr.  
 
Entre no blog e veja, esta sem atualizar pois tenho pouco tempo para isso, mas 
espero faze-lo em breve. estou mandando um link com a pagina da editora fiel 
para vcs acessarem. vão ver miha foto. 
 
https://editorafiel.backpackit.com/pub/2350268-projeto-missionrio-em-
moambique-epuipe 
 
abraços 
 

WagneWagneWagneWagnerrrr    
 
Obrigado pelo apoio financeiro da CPV. Aqui o dólar está caindo bastante, então 
toda oferta está sendo muito valiosa pra nós, hehe. 
 
Hoje foi um dia de muita expectativa pra nós, pois haviam rumores de uma nova 
revolução, uma vez que hoje é o aniversário da que aconteceu ano passado e dei-
xou mais 2000 pessoas mortas (e muita gente estava preocupada com isso, inclu-
sive os nossos amigos que já estão aqui há muito tempo), mas graças a Deus não 
aconteceu nada, pelo menos é o que temos notícias. 
 
De manhã fomos na aula de russo e logo voltamos, pois estrangeiros em uma si-
tuação assim é bem complicado, então voltamos para casa e de lá não saímos até 
agora, aqui já são 20:49, estamos 9 horas à sua frente. 
 
Abraços e fiquem com Deus. 
 

Eduardo e SarahEduardo e SarahEduardo e SarahEduardo e Sarah 

xxxx Notícias do campo 3 
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e chamo Eduardo de Oliveira, sou o mais novo de nove irmãos. Aos 10 anos 
de idade, meu pai saiu de casa, deixando minha mãe sozinha e com a responsa-
bilidade de criar a todos nós. Mais tarde, com as dificuldades financeiras, co-

mecei a trabalhar, então aos 11 anos de idade eu tive meu primeiro emprego. Não foi 
fácil, mas era necessário trabalhar o dia todo e estudar à noite. Naquele tempo eu cursava 
a quinta série. Um ano depois não era mais permitido que crianças abaixo de 17 anos 
trabalhassem, então fiquei desempregado junto com os irmãos que moravam comigo, 
digo assim porque alguns já haviam se casado, saído de casa, etc. 
 
Neste período morávamos numa favela, onde o apelo aos furtos e pequenas infrações 
eram as maiores tentações, então parei de estudar, não queria mais ir à igreja com minha 
mãe e procurava meus “amigos” para sair e praticar alguns pequenos furtos para fazer 
algum dinheiro e também aproveitar a adrenalina que isso dava. Muitas vezes era convi-
dado a beber e fumar, mas graças a Deus, tinha medo e não quis tentar. 
 
O tempo foi passando e as brigas entre meus irmãos ficaram muito intensas, pois como 
era o mais novo, todos achavam que eu era o 
“queridinho da mamãe”, mas eu não me sentia 
assim, só sentia o peso disso quando eles me 
batiam. Nesta época minha mãe trabalhava 
fora, numa casa de família. 
 
Minha mãe viu toda essa situação e decidiu 
pedir socorro na igreja onde ela frequentava. 
Perguntou ao pastor se conhecia algum lugar 
onde eu poderia morar e ter uma oportunidade 
na vida. Foi quando ela mesma se lembrou do 
Lar AMEM, pois meu irmão havia morado lá 
e não quis ficar, e saiu muito cedo. Então ela, 
corajosamente, me chamou e me fez uma 
simples pergunta: “O que você quer ser, um 
marginal como seus irmãos ou alguém que vai 
me dar orgulho quando eu ficar velha?” Ela 
me contou o que estava acontecendo com 
meus irmãos mais velhos, até pude presenciar 
um deles ser preso por roubo e drogas. Naque-
le momento eu disse que queria ser alguém, 
para que ela se orgulhasse de mim no futuro. Então ela me explicou que o preço era alto, 
que eu precisava morar com pessoas que eu nunca havia visto, aprender uma profissão, 
obedecer a regras rígidas e ir à igreja. 
 
Continua no próximo mês 

M 
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