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TTeemmaa  ddoo  aannoo  

CCoommuunniiddaaddee::  
AAggeenncciiaa  ddee    
ttrraannssffoorrmmaaççããoo  
uurrbbaannaa  

MMiissssããoo  IInntteeggrraall  UUrrbbaannaa  



COLEGIADO ADMINISTRATIVO (Presbíteros e Diáconos):  
Pb. Docente – Pastor: Hélio Miguel, Pbs. Regentes: Daison Olzany, 
Edgard Alves, Osmar Ribeiro, Diáconos: Cláudio Henrique, Glauco 
Rodrigues, Gilmar Melquiades, Hilário Mantovani, Ricardo Batista, 
Sérgio Adriano.  

 
MINISTÉRIOS:   

Louvor e Adoração: Glauco, Kléos, Gláucia Siqueira; Informativo 
mensal: Kléos; Imagem (Data-Show): Gabriel; Som-áudio: Kalebe; 
Infantil até 12 anos: Edna Alves; Biblioteca: Lígia Dergam; 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: Ro-
berto Gonçalves, Ubiracy e Chiquinho; Comissão de construção: Klé-
os, 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 
Av Quinquim Fontes, 450 – João Braz – Viçosa MG 

(31) 3885.2139 
Assistente de Secretaria e Administração: Drielly Cruz.  

Horário: 2a a 6a das 13h00 as 17h00 
 

Celebração – Domingo às 18h15 
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Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia RECEPÇÃO e gasofilácio Café (1x semestre) 
   
07 Sérgio  Lidiane e Gilmar 
14 Hilário Tatiana e Ricardo 
21 Glauco Ana Lídia 
28 Gilmar Edna e Edgard 
   
   
ENCONTRE SEU NÚCLEO 

Núcleo LÍDER – Telefone Hospedeiro Dia semana 
    
 Mentor: Daison   
3 Gilmar e Lidiane  

3892-4395 
Gilmar e Lidiane Quarta 

10 (Jovens) Glauco 3892-4539  Glauco  Terça 
 Mentor: 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  

 Mentor: 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  
 

x 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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Missão Integral Urbana 
”Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando  

o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades”. (Mt 9.35). 

 
 igreja dos nossos dias precisa buscar o mesmo entendimento de missão 
que Jesus teve e praticou, bem como a que foi demonstrada pela igreja do 
1º século, é claro, guardando as devidas diferenças históricas, culturais e 

sociais de cada época. No entanto, a impressão que se tem, é que a pratica mis-
sionária da igreja neste momento histórico que atravessamos, não tem sido tão 
nítida assim. Embora se percebam algumas mudanças na vida da igreja, tanto 
positivas como negativas, há necessidade de se recordar aos antigos e ensinar aos 
novos o conceito da missão integral, que visa alcançar e restaurar não só a alma, 
mas o homem todo, no ambiente em que vive. Definição de missão integral por 
René Padilla: ” Ele mostra que a igreja que se compromete com tal missão, en-
tende que seu propósito não é chegar a ser grande, rica ou politicamente influen-
te, mas sim encarnar os valores do reino de Deus e manifestar o amor e a justiça, 
tanto no âmbito pessoal como no âmbito comunitário”; 
Com o objetivo de desafiar e ampliar a compreensão e 
a ação da igreja no mundo. 
 
 Mas para desenvolver e vivenciar este conceito na 
comunidade, a igreja precisa equipar e mobilizar ho-
mens e mulheres para a missão de Deus no mundo não 
apenas no “templo”; que pode ou não existir, mas em 
todos os seguimentos da ação humana: em casa, na 
empresa, no hospital, na universidade, na oficina... 
Enfim, em todo lugar. Já que não há lugar onde a presença de Deus não seja sen-
tida ou fuja ao domínio de Jesus cristo o filho do Deus vivo. O próprio Jesus a-
firmou que a igreja é “sal e luz” do mundo (Mt 5.13,14). Para que ela possa, de 
fato, exercer a função de salgar e iluminar o mundo precisa tomar consciência de 
sua natureza e de sua responsabilidade. Essa consciência brota e cresce quando 
ela se dispõe a levantar os olhos, conforme afirmou Jesus (Jo 4.35).  
 
Portanto, é indispensável para a igreja que quer ser relevante, na comunidade ur-
bana, perceber as realidades que a cercam, para saber como agir e como reagir 
frentes às carências existentes, desenvolvendo estratégias criativas e amorosas 
para supri-las.  
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

A 

x 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 Serginho 13 Roberto Chohfi 
02 Ludmilla 15 João Vitor Neves 
04 Casamento Galvin e Dilcimar 15 Fátima Campos 
06 Cisa 16 Laíza Vieira 
08 Casamento Jorge e Lígia 18 Gabriel (Geanne) 
10 Almir Colpani 18 Osmar Júnior 
10 Débora Zuin 20 Casamento Tekinho e Márcia 
11 Cândida 24 Flávio Henrique (neto Angélica) 
11 Diná Moraes 25 Eva Ferreira 
13 Moisés   
 
ENCERRA-SE O EXERCÍCIO ECLESIÁSTICO DE 2011 EM OUTUBRO  
 
Serão aprovados os relatórios do ano eclesiástico que encerra no dia 31 de outu-
bro, para submeter ao Presbitério Zona da Mata Norte – PZMN.  
 
O Rol de Membros Batizados está assim:  
 

DESCRIÇÃO Qtde 
1. Membros batizados – ativos  53 
 -Nº de casas c/batizados (núcleos) - 36  
2. Membros ausentes e fora de Viçosa 41 
3. Transferidos para outras igrejas 19 

TOTAL  113 
 
Se cada casa de um discípulo de Jesus, for uma igreja proclamadora do Evan-
gelho, temos o potencial de 36 núcleos de desenvolvimento espiritual, comunhão 
e relacionamentos. Hoje temos 6 núcleos estudando a Bíblia em pleno funciona-
mento.  
 
 
DATAS DO MÊS  

Agosto 
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    
             

5  Reunião do colegiado para decisão  
  sobre o convite ao novo pastor para 
  o ano de 2012.  
 
 21 Ceia do Senhor (eucaristia).  

x Calendário x Datas e números 



6 

Contato, Agosto de 2011 

 
 
NASCEU O MIGUEL EM IPATINGA-MG.  
No dia 17 de junho com 49 cm e 3,5 kg. PARABÉNS 
para a nova mamãe Marcela Littig, que acaba de se 
formar em Direito.  

 
NASCEU A 
GABRIELLA NO RIO-RJ.   
No dia 18 de julho. PARABÉNS aos 
novos pais Lenira e Evaldo. .  
 
  

DIA DOS PAIS – 2º. Domingo do mês  
Se você não consegue respeitar e honrar o seu 
pai, certamente seu filho não irá respeitá-lo.  
Honrar os pais é um mandamento bíblico e é o 
único mandamento que traz a promessa de au-
mentar a qualidade e os dias de vida.  
PARABENS AOS PAIS DA CPV.  
 

OBRAS - CONSTRU-
ÇÃO  
Só faltam 75 m2 da laje a R$ 190,00 = R$ 14.250,00 
para quitar os débitos com a construção. Doe genero-
samente e com alegria. Comissão da Construção: Klé-
os, Baêta, Serginho e Daison.  

 
CONTAS DA CONSTRUÇÃO:  

CNPJ da CPV: 07.248.334/0001-28  
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  con-

trole).  

 
11.000 m2 PARA A PRÁTICA DA ESPIRITUALI-
DADE NO MEIO AMBIENTE. Disse Deus: Cuida 

x Notícias gerais 
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do jardim pra Mim. Ajude a cuidar bem do nosso espaço. Fale com o 
Sérgio ou Rolf.   
NOVO EMPREENDIMENTO   

    
Em Viçosa: Sucos para sua geladeira.  
Fale com o Fabio (da Jardélia). Sua empresa é distribuidora dos sucos Be-
la Ischia na região.  
 
NÚCLEOS NAS CASAS  
Buscando o desenvolvimento espiritual:  
1. Ter um encontro vivo com Jesus; 
2. Cuidar uns dos outros – UTI; 
3. Levar pessoas do nosso relacionamento a Jesus.  
Encontre seu núcleo e cresça.  
 

DRIELY 
AGORA NOSSO TERRENO FICA ABER-
TO DAS 13 ÀS 17h00 - De Segunda Sexta.   
Passe sempre que puder e use o caminho de ora-
ção.  
telefone 3885-2139.  
e-mail: 
drielyufv@yahoo.com.br   

 
 TRANSIÇÃO ATÉ DEZEMBRO   
1. Responsável pelo pastoreio, aconselhamento, visitação 
e gestão geral da igreja - Pr. Helinho (3885-1955).  
2. Apoio direto ao pastor para celebrações e ação comu-
nitária: Daison e Osmar.  
2. Coordenação de núcleos e grupos de discipulados – 
Edgard (3891-8557).  
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3. Coordenação da diaconia e assistência – Diáconos.  
LEMBRE DE ORAR PELO SEU OIKÓS  
É o amigo que você diz amar e os filhos da sua casa. Evan-
gelizar é um ato de amor com quem vai perder a morada 
eterna no dia da volta de Jesus.  
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/  

 
ÁLVARO NEVES E FAMÍLIA (Sheyla, 
João Vítor e Ana Clara) DE VOLTA.  
Estão retornando dos EUA nos próximos dias, 
após um ano em pós-doctor na Universidade 
de Harvard. A CPV deseja uma boa readapta-
ção da família em todos os níveis.  
 

ACONTECEU EM JULHO  
1 – AGORA Doutor Stanley desde o dia 29 de julho 
com a tese defendida sobre aplicação e uniformização 
da colheita de cachos da palmeira macaúba. Stanley 
continua na gerencia técnica da Agropalma em Tailân-
dia no Pará.  
2 – Formatura da UFV com apenas uma formada em Direito: Marcella Lit-
tig, que também já foi aprovada pela OAB.  
3 – Um bom tempo de férias durante 2 semanas pelo Pr Helinho com a 
família em Goiânia.  
4 – Mensagem do Pr Renato de Itabira no culto do dia 24 de julho sobre o 
Amigo Parteiro e o Amigo Coveiro, numa exposição de Mc 2, definindo 
os 4 amigos do paralítico curado por Jesus, como exemplo de uma verda-
deira igreja relacional, constituída de amigos parteiros.  
5 – Registra-se o recesso dos núcleos em julho, voltando todos ao normal 
a partir do dia 1º. Para aplicar e compartilhar o ensinamento da mensagem 
de domingo, estudando e vivenciando o texto bíblico. 
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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: Por uma igreja realmente 
missional, num ambiente terapêutico e de curas conforme Tiago 5.16.   

 
• 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 apaixonados por Jesus, que proclamem as Boas 
Novas e vivam como Sal e Luz onde estiverem e na vida profissional;  

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

 
• PELO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: 
Pelos projetos de desenvolvimento comunitário, como 
Pintura; Pela cidade de Viçosa, seu governo, trânsito, 
qualidade de vida e outros;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para que ela sirva à comuni-
dade 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 Elisân-
gela (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).  

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

x Caminho de oração 
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10 princípios sobre dinheiro e possessões  
extraídos de Provérbios 

 
1. Há extremos de riqueza e pobreza que oferecem tentações singulares à 

que vivem nesses extremos (Pv 30.7-9). 
2. Não se preocupe em acompanhar o estilo de vida 

de seus amigos e vizinhos (Pv 12.9; 13.7). 
3. Os ricos e os pobres são mais semelhantes do que 

pensam (Pv 22.2; 29.13). 
4. Você não pode dar mais do que Deus (Pv 3.9-10; 

11.24).  
5. A pobreza não é agradável (Pv 10.15; 14.20; 

19.4). 
6. O dinheiro não lhe pode dar segurança final (Pv 11.7; 11.28; 13.8). 
7. O Senhor odeia aqueles que ficam ricos por meio de injustiça (21.6; 

22.16, 22-23). 
8. O Senhor ama aqueles que são generosos para com o pobre (Pv 14.21, 

31; 19.7; 28.21). 
9. Trabalho árduo e boas decisões levam geralmente a maior prosperidade 

(Pv 6.6-11; 10.4; 13.11; 14.24; 21.17, 20; 22.4, 13; 27.23-27; 28.20). 
10. O dinheiro não é tudo. Não satisfaz (Pv 23.4-5). É inferior à sabedoria 

(Pv 8.10-11, 18-19; 24.3-4). É inferior à justiça (Pv 10.2; 11.4; 13.25; 
16.8; 19.22; 20.17; 28.6). É inferior ao temor do Senhor (Pv 15.16). É in-
ferior à humildade (Pv 16.19). É inferior a bons relacionamentos (Pv 
15.17; 17.1). 

 

m ICo 1.30-31, Cristo é para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, 
santificação e redenção, para que, como está escrito: “ Aquele que se glo-
ria, glorie-se no Senhor”. O dinheiro não pode lhe dar qualquer das coisas 

que você necessita essencialmente. Não pode torná-lo santo. Não pode torná-lo 
justo. Não pode salvá-lo de seus pecados. A riqueza é um sinal de bênção, mas é 
também uma das maiores tentações porque seduz você a gloriar-se em si mesmo. 
O dinheiro promete ser a sua dignidade e promete torná-lo auto-suficiente. Ele o 
convida a gloriar-se em outras coisas ou em outras pessoas, exceto no Senhor. 
Kevin DeYoung.  
  

EdgardEdgardEdgardEdgard    

E 

x Visão 
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 Resgatando valores perdidos 
 

“Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados  

e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo.” 

(2Crônicas7.14) 

 

 família é a base mais importante da sociedade. Infelizmente, as famílias 
estão cada vez mais divididas, destruídas por conflitos, desentendimentos 
e pela falta de amor e tolerância entre seus membros. O divórcio tem sido 

uma opção constantemente escolhida por casais que passam por dificuldades. As 
exigências da vida moderna fazem com que pais e mães se ausentem de suas ca-
sas por longos períodos, deixando seus filhos aos cuidados de babás, em creches, 
em escolas e, se nada disso for 
possível, na rua, sem supervisão 
de um adulto. Por outro lado, 
quando todos estão juntos em ca-
sa, há pouco diálogo. A televisão, 
a Internet, o cansaço, etc. impe-
dem que as famílias mantenham 
um nível de comunicação que a-
profunde sua intimidade. Esses 
são apenas alguns fatores que pre-
judicam a estabilidade familiar 
contrariando a vontade de Deus, 
que é colocarmos nossas famílias 
como a maior prioridade de nossa 
vida. 
 
O versículo de 2Crônicas 7.14 nos 
oferece uma orientação sobre o que pode ser feito quando percebemos que nossa 
estrutura familiar corre perigo. O Senhor promete — e ele nunca deixa de cum-
prir suas promessas — que, quando nos arrependemos, abandonamos nossa ma-
neira errada de agir e oramos a Deus, ele nos ouvirá, perdoará nossos pecados e, 
observem, fará nossa família progredir novamente. O Senhor promete abençoar 
nossa casa sempre que confiarmos em seu amor por nós e em seu interesse de 
que nossa família tenha comunhão e seja bem-sucedida. Para isso, temos de fazer 
a nossa parte, que é priorizar nossa família. 
 
Que Deus o abençoe dando-lhe coragem e iniciativa para lutar por sua família. 

A 

x Núcleo familiar 
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NOVO TEMA DO SEMESTRE: 

 Ação e Reação 
 
Baseado em Timóteo, Tito e Filemon, numa provocação à reação que Je-
sus causa em nós.   
 
Alvos:  

SABER:   O verdadeiro cristão demonstra amor pelos seus irmãos  
      na fé.  

SENTIR:   Amor pelos outros.  
PRATICAR:  Demonstrar amor aos outros.  

 
O material servirá para Ago, Set, 
Out e Novembro.  
Nas férias de Dez, Jan, Fev e Ju-
lho o material será avulso, extra 
ou especial.  
 
A CPV adota o único material 
produzido no Brasil, que de 
forma pedagógica e por princí-
pio é aplicado em 3 pilares, 
num trabalho em conjunto en-
tre Pais, Igreja e Núcleos:   
 

1. Facilitadores apoiando os 
pais na igreja.   

2. Revisando o princípio no Núcleo.  
3. Trabalhando em casa com os Pais.  

 
 
 

- Um investimento da família CPV –

x CPV Kids 
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Amados irmãos, 
  
Bom é servir a Deus com os nossos dons e talentos a fim de que a obra de expan-
são do Reino ganhe cada vez mais proporções imensuraveis de tal maneira que o 
Senhor seja conhecido e adorado por todos os lugares da terra. 
 

ontinuamos orando e trabalhando pela Escócia, para que o Senhor derra-
me sobre esse lugar chuvas de bençãos que façam brotar da terra uma no-
va e fervorosa geração de adoradores cheios do poder e da unção do Espí-

rito Santo, capazes de transformar este pais e avançar por toda Europa ganhando 
almas para Jesus. Obrigado pelas orações em favor do nosso ministério, Deus 
tem nos fortalecido e mostrado novas estratégias, assim como abrindo portas para 
que milagres continuem acontecendo. 
  
Obrigado pelas orações em favor da Marcy, pois os dias de estagio como estu-
dante de enfermagem no hospital de referencia em Edimburgo já estão chegando 
ao fim, e graças as orações dos irmãos e a misericordia de Deus, o que parecia ser 
um grande e pesado fardo, o que de fato é para todos os estagiários neste hospi-
tal, tornou-se momentos agradáveis e plenamente suportáveis pelas condições 
físicas da Marcy. Conversando com outros estagiarios, todos disseram que a 
Marcy teve muita "sorte" não só pela enfermaria onde ela está estagiando, mas 
também pelas pessoas que tem dedicado tempo para ensina-la em todos os proce-
dimentos. 
 
Não para por ai não, Deus abriu portas no hospital para a Marcy testemunhar ao 
doentes a sua fé e o poder de Deus. Ela pode orar por doentes e se alegrar de sa-
ber que no plantão seguinte alguns deles já não estavam internados, tinham rece-
bido alta e foram para casa. Uma senhora internada comecou a conversar com a 
Marcy sobre as injusticas sociais e por causa disso eh que Deus nao existe. A 
Marcy nem acreditou que essa senhora estava falando aquilo na frente dela! Essa 
senhora estava chorosa, triste por estar no hospital e muito confusa.  Marcy, cla-
ro, nao perdeu a chance de dizer que cria em Deus, que ouve as oracoes e cura os 
enfermos. A senhora disse que Deus nao iria curar ela porque Ele nao existe. 
Marcy orou, no dia seguinte os medicos a mandaram para casa!  
 
Lembram daquela mamae que esta gravida de gemeos? Compartilhamos sobre 
ela na ultima carta, um dos gemeos estava sendo prejudicado pelo outro.  Os me-
dicos ja disseram a ela que os bebes estao perfeitamente normais, e que isso eh 
muito raro acontecer! Gloria a Deus! 

C 

x Notícias do campo 
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ealizamos o primeiro culto em Português, mas não tivemos muitas pesso-
as, acreditamos que por ser período de ferias aqui, muitos brasileiros via-
jam ao Brasil para rever amigos e parentes, além do que tivemos um dia 

de sol excepcional, e como isso por aqui é raro de acontecer, muitos aproveitam 
para passear nos parques ou fazer churrasco, de qualquer modo não diminuiu o 
nosso entusiasmo de continuar com esse trabalho. 
 
A reuniao de mamaes e bebes foi um sucesso. Tiveram 12 mamaes Brasileiras 
participantes. Um jovem  pai foi na reuniao para apresentar a esposa que eh Rus-
sa e fala Portugues. Eles amaram a iniciativa, nosso papo foi sobre amamentacao, 
tema escolhido pela minha cunhada que andava em duvidas sobre amamentacao 
e mamadeiras. Ela decidiu pela amamentacao apos ouvir os diversos depoimen-
tos sobre as vantagens do leite materno. 
  
Gostariamos que orassem pela nossa filha Talita que estará viajando para Espa-
nha dia 22 onde ela vai se unir a outros jovens de varias partes da Europa para 
realizar um trabalho missionario em uma pequena cidade do norte. 
  
Orem por mim, Emeric, para que eu possa encontrar um emprego. 
 

 
 
Obrigado pelo seu apoio seja com ofertas ou orações, você sempre vai fazer uma 
grande diferença nas nossas vidas, continuem conosco! 
  
Em Cristo, 

Família VasvaryFamília VasvaryFamília VasvaryFamília Vasvary    

R 
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Frases extraídas do livro O Discípulo Radical de John Stott*. 
 

“Aqui está o chamado de Deus para um discipu-

lado radical, para um inconformismo radical à 

cultura circundante. O convite para desenvolver 

uma contracultura cristã, para um engajar-se 

sem comprometer-se.” 

 

“O materialismo é uma preocupação com coisas 

materiais, que podem abafar a nossa vida espiri-

tual”. 

 

“O senhorio de Jesus Cristo é fundamental para 

o comportamento cristão. “Jesus Cristo” conti-

nua sendo a base da nossa vida”. 

 

“Não devemos ser como caniços agitados pelo vento, dobran-

do-nos diante das rajadas da opinião pública, mas tão inabalá-

veis quanto pedras em uma correnteza”. 

 

“Deus quer que seu povo se torne como Cristo, pois semelhan-

ça com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus”. 

 

“Devemos ser como Cristo em sua encarnação, em seu serviço, 

em seu amor e em sua missão”. 

 

“Nada é mais importante para um discipulado cristão maduro 

do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autên-

tico”. 
 

*John Stott morreu no final do mês de julho 2011 na Inglaterra

x Fases que ficam e edificam 
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