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COLEGIADO ADMINISTRATIVO (Presbíteros e Diáconos):  
Pb. Docente – Pr. Hélio Miguel, Pbs. Regentes: Daison Olzany, Ed-
gard Alves, Osmar Ribeiro, Diáconos: Cláudio Henrique, Glauco Ro-
drigues, Gilmar Melquiades, Hilário Mantovani, Ricardo Batista, Sér-
gio 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) 
   
04 Sérgio  Daison e Tia Maria  
11 Hilário Margareth e Roberto 
18 Glauco Lígia e Jorge 
25 Gilmar Gláucia e Helinho 
   
   
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  
 

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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Fazei Discípulos Numa Comunidade Urbana 
 

 igreja que sonha em ter vida longa e relevância numa comunidade 
urbana deve investir no discipulado — alicerce indispensável a 
toda realização de grande expressão. Uma igreja para realizar a 

vontade de Deus precisa mais do que ter membros — que são apenas mais 
um no rol e no relatório — e voluntários — que só funcionam nas horas 
vagas e quando não atrapalha os seus planos —, a igreja precisa de discí-
pulos dispostos a obedecer sem questionar.  
 
Viver como discípulo de Cristo na sociedade atual não é fácil. O discípulo 
tem sido confrontado dia após dia com dificuldades éticas e dilemas espi-
rituais sem precedentes. Sem dúvida tornou-se um grande desafio viver de 

modo digno da vocação 
cristã no mundo pós-
moderno e pluralista. 
 
A chave para a igreja não 
tornar-se obsoleta, mas a-
tingir realidades que vão 
além do tempo atual, é re-
tomar o padrão de Jesus, 
que ao invés de ensinar 
fórmulas para guardarem 
no cérebro, dava aos seus 
discípulos tarefas concretas 
para realizarem. E eles o-
bedeciam. 
 
Jesus não elaborou pales-
tras inspirativas para moti-
var os seus discípulos. Ele 

não precisou fazer isso. Esses tipos de subterfúgios são para pessoas deso-
bedientes que precisam ser coagidas à ação. Se houver reconhecimento e 
obediência real a Jesus não é preciso música suave, liderança “forte” ou 

A 

xxxx Pastoral 
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palavras tocantes do púlpito. A ordem de Jesus será suficiente. Os discípu-
los de Jesus a acolherá e realizará suas ordens com alegria.  
 
Jesus não convidou os seus discípulos para uma excursão missionária, 
dando-lhes opção; não. Ele ordenou e eles foram. Foi assim a formação 
dos seus primeiros discípulos. Para fazer discípulos na igreja hoje é preci-
so ser mais que motivadores. É preciso ser pais. Os oradores têm apenas 
ouvintes. Os pais têm filhos. O aprendizado não ocorre pelo ouvir, e, sim, 
pelo obedecer. 
 
Quando os setenta regressaram da 
missão recebida contaram alegre-
mente a Jesus que os espíritos que se 
submeteram a eles e Jesus não os 
elogiou por isso nem agradeceu por 
terem realizado a missão, mas disse-
lhes: “alegrai-vos não por isso, mas 
porque os nomes de vocês estão es-
critos no livro da vida” (Lc10.20). 
 

ortanto a relevância da igreja e 
a sua permanência no cenário 
mundial passa pelo treinamento de discípulos na comunidade, discí-

pulos que consigam se multiplicar. Pois no cerne da multiplicação está a 
intercessão junto a Deus por outro discípulo, a ajuda para que ele cresça 
até o seu pleno potencial em Cristo e a constante disponibilidade de pai, a 
ele.  
 
Nada do que se faz no ministério se compara à eficiência dessa dedicação 
pessoal em conduzir outros, dia-a-dia, a se parecerem com Jesus. O disci-
pulado deve atrair ou drenar toda nossa atenção, força e vitalidade, para o 
cumprimento da missão que Deus nos tem confiado neste mundo. Sendo 
regado com oração e muito amor.  
 
Que Deus nos abençoe! 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

P
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
02 Isabela Batista 21 Casamento Sérgio e Marília 
05 Casamento Álvaro e Sheilla 21 Evaldo 
05 Hadassa (Tathie/Taumaturgo) 21 Júlio (Fernanda) 
07 Cláudia Garcia 22 Silvana 
07 Casamento Emeric e Marcy 23 Ubiracy Lima 
09 Lisa 23 Eni 
11 Angélica Ferreira 24 Luiz Antônio (Cristina) 
13 Igor 24 Affonso Zuin 
17 Bruna Duarte 28 Casamento Tatão e Neuza 
18 Stanley Oliveira 29 Danielle (Kalebe) 
19 Casamento Cláudio e Silvana 30 Nicole Vitória 
 

FESTA ANUAL DA CRIANÇA NA CPV   
  
205 É o número de participantes na última festa de 2010.  

10 É a quantidade de festas já realizadas pela CPV desde o ano 2001 na Rua Jequeri, 

no Clube Rodas e no CC.  

600 É o número de kits doados pela Sociedade Bíblica do Brasil aos participantes da 

festa com histórias Bíblicas.  

80 É o número de dinâmicas com palhaços, teatros e histórias Bíblicas contadas nas 

festas.  

100 É o número de atividades, oficinas, brincadeiras montadas para as crianças nas 

festas.  

4.000 É o número de “cachorro quente” e lanchinhos servidos nas festas.  

 
 
DATAS DO MÊS  

Setembro 
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  
             

04 e 25 Café c/facilitadores no Caminho,  
   estudando o propósito de Deus, às  
   9h30.  
 
30   Tarde e Luar de Oração pela CPV.  

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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NOVO PASTOR PARA 2013:  
Pr. Luiz Fernando dos Santos.  
Esposa: Regina; Filha: Talita.  
Ele é do sul de Minas e ela de Santos-
SP, moraram em São Paulo-SP e hoje 
estão na IP de Itapira-SP.  
No Carnaval, em Fevereiro, iniciará o 
período de transição para mútuo conhe-
cimento e adaptação à nova realidade e 
cultura de Viçosa.   
 
CÁCIO E ELISÂNGELA  
ADOTARAM MAIS UM FILHO - MICAEL:  
Parabéns pela família ampliada.  
 

     
 
LEMBRE DE ORAR PELO SEU OIKÓS  
É o amigo que você diz amar e os filhos da sua casa. E-
vangelizar é um ato de amor com quem vai perder a mora-
da eterna no dia da volta de Jesus.  
 
11.000 m2 PARA A PRÁTICA DA ES-
PIRITUALIDADE NO MEIO AMBI-

ENTE. Disse Deus: Cuida do jardim pra Mim. Ajude a cuidar 
bem do nosso espaço. Fale com o Sérgio ou Rolf.   
 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL –  
ECOLOGIA E TEOLOGIA  
Deus deu à humanidade o privilégio de administrar o planeta. Todavia essa eco-
administração não deve ser feita inescrupulosamente. É necessário não apenas 
um amor pelo próximo, mas também um "amor cósmico".  

xxxx Notícias gerais 
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OBRAS - CONSTRUÇÃO  
Só faltam 60 m2 da laje a R$ 190,00 = R$ 11.400,00 para quitar os débitos com a 
construção. Doe generosamente e com alegria. Comissão da Construção: Kléos, 
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 controle).  
 

 
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 relacio-
namento a Jesus.  

Encontre seu núcleo e cresça.  
 
Pr HELINHO ATÉ DEZEMBRO   
1. Responsável pelo pastoreio, aconselhamento, ora-
ção e visitação - Pr. Helinho (3885-1955).  
2. Apoio ao pastor na coordenação da Liturgia: Glau-
co.  
2. Coordenação de núcleos e grupos de discipulados – 
Edgard (3891-8557).  

3. Coordenação da diaconia e 
assistência – Diáconos.  
 
REBUSCA – Rebuscando     
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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CURSO DE PINTURA  
Dona Cisa e Aninha coordenam o curso de pintura toda terça-feira, na CPV. Já 
foram mais de 60 formados nos cursos anteriores, com impacto no 
desenvolvimento comunitário.  
 
ACONTECEU EM AGOSTO  
 
1 – Convite aceito pelo Pr Luiz Fernando, para 
liderar e ser o pastor-mestre da CPV a partir de 
janeiro de 2013, com transição programada e a-
gendada durante 2012, começando no carnaval em 
fevereiro.  
 
2 – Início de nova turma do Curso de Pintura com 
a Cisa e Aninha, com apoio da Driely.  
 
3 – Viagens de férias para a Alemanha dos nossos 
irmãos Clauco e Geanne, com o Galvin e Dilci-
mar.  
 
4 – Inauguração da iluminação do “Caminho de 
Oração”, facilitando a oração em qualquer horário 
disponível do dia ou da noite. Para ajudar no seu 
Quarto de Escuta.  
 
5 – Retorno dos núcleos de estudo bíblico e rela-
cionamentos para a normalidade do semestre.  
 
 

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

As portas estão abertas para você.  
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Assuntos para o seu Quarto de Escuta diário e na 

Última Sexta dos meses ímpares:  
 

 

• PELA TRANSIÇÃO PASTORAL EM 2012: Esperando a chegada em 
2013 do Pr Luiz Fernando dos Santos. 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 qualquer 
iniciativa que gere renda e empregos são desafios para 
uma espiritualidade chamada  “mundana”.  

 
• PELO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: Pe-

los projetos de desenvolvimento comunitário, como Pin-
tura; Pela cidade de Viçosa, seu governo, trânsito, quali-
dade de vida e outros;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para que ela sirva à comunida-

de 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).  

xxxx Caminho de oração 
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LIDANDO COM AS CRÍTICAS 
 
 

s críticas trazem consigo um incrível poder, tanto para destruir 
quanto para construir. Jesus foi alvo de duras críticas, Paulo e os 
demais apóstolos também o foram. Como nós também somos e 

sempre seremos alvos delas, resta-nos aprender a lidar com as mesmas. 
 

1. Nunca jogue uma crítica no lixo sem antes refletir de coração aber-
to e em oração. Pergunte a Deus 
sobre ela, pois Ele é quem me-
lhor te conhece. 

 
2. Se refletindo perceber ser infun-

dada, lance-a no mais fundo dos 
oceanos, para ela não mais te per-
turbar o coração.  

 
3. Mas, se houver algum fundamen-

to, busque a Deus sobre isso, para 
que Ele te ajude a mudar. 

 
4. Procure não responder às críticas, a não ser em casos extremos e 

que envolvam outras pessoas. Se for puramente contra você, prote-
ja seu coração e deixe com Deus. 

 
5. Cuide para que as críticas não façam de você um crítico. Elas têm 

esse nefasto poder de transformar vítimas em algozes 
 

CáCáCáCáccccio Silva io Silva io Silva io Silva     
(Pastor da CPV 2002/2003 e apoiado no Projeto Amanajé – Amazonas).  

 
NÃO, VOCÊS OU ELES.  
Mas nós.  
Nós é a conjugação de ComUnidade.  

A 

xxxx Visão 
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Perseguindo o que é eterno 
 
 “Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se 
veem. Pois o que pode ser visto dura apenas só um pouco, mas o que não pode 
ser visto dura para sempre.” O Senhor estipulou algumas prioridades para que 
nossos relacionamentos pessoais e familiares 
sejam bem-sucedidos e estáveis. Existem indi-
cações muito claras na Palavra a esse respeito: 
 

o Pessoas antes das coisas: Deus quer 
que, primeiramente, nos dedique-
mos ao nosso cônjuge, nossos fi-
lhos ou pais, deixando as coisas 
materiais para um segundo plano. 

o Lar antes da profissão: Existem 
pessoas que são tão comprometidas 
com sua profissão, que esquecem suas famílias e acabam prejudicando 
seu lar, às vezes irremediavelmente. 

o Cônjuge antes dos filhos: Há pais que se devotam de tal maneira aos 
seus filhos, que negligenciam o relacionamento com seu cônjuge. Po-
rém o elo principal em uma família é entre marido e mulher. 

o Filhos antes de amigos: Os pais jamais podem deixar de dar atenção 
aos filhos em prol de seus compromissos sociais e pessoais. Os filhos 
não podem ter dúvidas de que são mais importantes para seus pais do 
que uma agenda sobrecarregada. 

o Cônjuge antes de si mesmo: Sob o ponto de vista bíblico, essa é a es-
sência do casamento. O amor ágape (amor que se origina em Deus) é 
outrocentralizado e não autocentralizado, inclusive no que se refere à 
relação sexual. Em 1Coríntios 7.3-5, Paulo afirma que não há espaço 
para egoísmo nesse relacionamento tão íntimo. Portanto, os casais 
cristãos não devem esquecer que o amor ágape é o único que pode fa-
zer com que um casamento seja bem-sucedido. 

o Espírito antes da matéria: A exigência do urgente, tão presente na so-
ciedade moderna, muitas vezes nos impele a cumprir o que há por fa-
zer, levando-nos a confundir o material com aquilo que é essencial-
mente do espírito. A alma, o galardão celestial, a fé, a esperança, o 
amor não podem ser vistos, mas são os fatores mais importantes tanto 
da vida como da eternidade. 

 
Diante dessa proposta objetiva de Deus, vale responder sinceramente a esta per-
gunta: Minhas prioridades pessoais e familiares são compatíveis com as priorida-
des do Senhor? 
 
 Ref. Bíblica: 2Coríntios 4.18 

xxxx Núcleo familiar 
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TEMA DO SEMESTRE: 

 Ação e Reação 
Baseado em Timóteo, Tito e Filemon 

 
EQUIPE CPV KIDS:  

     

     

   
PRINCÍPIOS SETEMBRO:  
1: O verdadeiro cristão demonstra amor pelos seus irmãos 
2: O verdadeiro cristão é transformado por Cristo 
3: O verdadeiro cristão recebe uma missão de Deus 
 
ESCALA DO MÊS:  
Dia 4 5ª Lição Lidiane, Bruna Marília Katherine 
Dia 11 6ª Lição Lúcia, Vitor Judite Aninha 
Dia 18  7ª Lição Lidiane, Isabela Marília Priscila 
Dia 25  8ª Lição Lúcia, Bruna Judite Katherine 

xxxx CPV Kids 
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Queridos irmãos e amigos, 
 

raças ao nosso Senhor e bendito Pai estamos bem e saudáveis. O verão 
chegou com força total e temos passado quase todos os dias a 40º e humi-
dade do ar de cerca de 9%! O calor é quase insuportável, mas mesmo as-

sim também podemos sentir o amor caloroso do nosso Senhor nos envolvendo e 
sempre podemos ver Sua misericórdia se renovando em nossas vidas. 
 
Continuamos firmes no estudo do russo e a cada aula que temos, vemos que é 
complexo, mas Deus tem sido muito generoso conosco e nos tem dado condição 
de nos comunicar mais a cada semana que passa e nossos diálogos com os irmãos 
da igreja e com as pessoas nos locais onde vamos, vai aumentando gradativamen-
te. Isso tem sido muito encorajador para nós, que chegamos aqui há 6 meses ape-
nas! 
 
Eu tenho tocado bateria e dado orientações aos músicos e cantores da igreja. O 
povo em geral tem um amor muito intenso pela música e os irmãos daqui tem um 
adicional, que é servir ao 
Senhor com seus talentos 
musicais, então estamos 
dando todo o suporte para 
que eles aprendam na pro-
fundidade o que é e como 
levar os outros à adoração. 
Estamos muito felizes 
porque através disso ou-
tros irmãos locais tem tido 
interesse e se integrado à 
equipe 
de louvor, dramatização e 
mídia.  
 
Por questões culturais os 
jovens tem muita dificul-
dade de se reunir para fazer qualquer coisa inclusive amizades reais e profundas, 
então estamos programado um evento voltado para os nossos jovens e os de ou-
tras igrejas afim de alcançar a juventude da região que não conhece a Cristo. A 
equipe já tem trabalhado neste projeto. 
 
Existe um irmão da igreja (Salmat) que criou um ministério de mídia em geral 
como forma de compartilhar o Evangelho através da música. Ele adquire os direi-

G 

xxxx Notícias do campo 
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tos autorais de diversas gravadoras cristãs e traduz as músicas adquiridas para o 
russo e quirguiz. Fiquei muito surpreso e grato a Deus quando ele me fez um 
convite oficial para me juntar à equipe como baterista, e também fazer parte em 
outras áreas do ministério, foi maravilhoso e claro que disse sim! Creio que por 
volta de novembro ou dezembro estaremos nos preparando para gravar. Fiquei 
muito feliz quando soube que são músicas da Hosanna Music, Hillsong, Marana-
tha Music e outros. Hoje vejo a razão de Deus ter me dado tanto treinamento e 
quanto investimento eu fiz nesta área e por tanto tempo. Jamais imaginei que ser-
viria aqui desta forma também! 
 
O irmão Salmat também conhece muita gente do meio musical secular, nós con-
versamos sobre a possibilidade de alcançar os músicos e cantores deste meio, não 
é fácil, mas iremos em nome do nosso Senhor, que fará o que lhE aprouver em 
relação à salvação destes. Dois deles, um não cristão e o outro desviado já visita-
ram nossa igreja e um almoço dos homens e tivemos momentos muito bons. O 
que se havia desviado (Almaz) logo recebeu um recarga de ânimo e foi lindo vê-
lo adorando ao Senhor no Domingo de manhã! Devo salientar que tudo ainda tem 
sido feito no inglês, mas espero que por volta do fim do ano as coisas já come-
cem a acontecer em russo também, se Deus quiser.  
 

utra questão, ainda sobre a igreja que estamos ajudando é que aqui as cri-
anças não são consideradas pessoas de fato, que devem receber investi-
mento de qualquer parte, sendo assim o Departamento Infantil tem sofri-

do muito com poucos professores e nenhum currículo bíblico ou material em rus-
so ou quirguiz. Quanto ao número de crianças os irmãos podem imaginar uma 
vez que é cultural o rapaz se casar assim que completa 20 anos e ninguém faz 
nenhum tipo de planejamento familiar. A maioria dos casais que conhecemos são 
bem mais jovens que nós e já tem, no mínimo, 5 filhos.... a pressão sobre o início 
do crescimento da nossa família tem sido bem forte e Sarah tem pensando mais e 
mais em aderir ao time das mães... que o Senhor nos ajude! Sarah já tem conver-
sado com a liderança da igreja há um tempo sobre um ensino bíblico infantil mais 
efetivo e apresentado algumas sugestões de currículo e treinamento dos professo-
res visando crescimento espiritual e encorajamento sobre o grande privilégio de 
se trabalhar com crianças. A grande surpresa é que semana passada ela foi convi-
dada a realizar esse treinamento (para os que conhecem será uma adaptação do 
curso CECI) em outubro deste ano. Ela ministrará o treinamento em inglês com a 
diretora do Dep. Infantil como intérprete. Ela está empolgadíssima e tem muito, 
muito trabalho mesmo pela frente com a tradução do curso e dos cânticos e o 
preparo do material visual, uma vez que praticamente tudo ficou no Brasil, mas 
Deus seja louvado! 
 

EduarEduarEduarEduardo e Sarah Oliveirado e Sarah Oliveirado e Sarah Oliveirado e Sarah Oliveira    

O 
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