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COLEGIADO ADMINISTRATIVO (Presbíteros e Diáconos):  
Pb. Docente – Pastor: Hélio Miguel; a partir de Janeiro 2012: Pr Geraldo 
Márcio.  
Pbs. Regentes: Daison Olzany, Edgard Alves, Osmar Ribeiro e  
Affonso Zuin (em disponibilidade),  
Diáconos: Cláudio Henrique, Glauco Rodrigues, Gilmar Melquiades, Hilário 
Mantovani, Ricardo Batista, Sérgio Adriano.  

 
MINISTÉRIOS:   

Louvor e Adoração: Glauco e Kléos; Informativo mensal: Kléos; Imagem 
(Data-Show): Gabriel; Som-áudio: Kalebe; Infantil até 12 anos: Edna Alves; 
Biblioteca: Lígia Dergam; Administração e Finanças: Edgard; Tesoureiro 
Geral: Ricardo Batista; Comissão de exame de contas: Angélica, Roberto 
Gonçalves e Álvaro Neves; Jardinagem e cercas: Sérgio; Comissão de cons-
trução: Daison, Baêta e Serginho. Demais voluntários da construção e auxi-
liares da diaconia: Baêta, Rolf, Chiquinho, Roberto Gonçalves e Ubiracy. 

 
SECRETARIA:  

Driely Cruz – 3885-2139 secretariacpv@gmail.com   
 
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  Beatriz e Serginho 
11 Hilário Jacinta e Moisés 
18 Glauco Eni Lirio 
25 Gilmar Sônia Cabral 
   
   
ENCONTRE SEU NÚCLEO 

Núcleo LÍDER – Telefone Hospedeiro Dia semana 
    
1 Lígia  3891.8568 Escala Quarta 
2 Edgard e Edna  

3891-8557 
Edna ou Silvana Segunda 

3 Gilmar e Lidiane  
3892-4395 

  

4     
5 Sérgio e Marília 

3892-2893  
  

6  Hilário e Ana Paula 
3892-2489 
Kléos e Lúcia  
3885.1797 

Sala 9 CPV Quinta  

7 (Preás) Edna 3891-8557 Edna e Sala 3 
CPV 

Quarta e 
Domingo 

8 (Adolesc )    
9-10  
(Jovens) 

Glauco 3892-4539    

11  Centro  
12  Alto Silvestre   

 

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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O Natal que se repete continuamente  
numa comunidade em crise 

 
 relato que encontramos no Evangelho de Mateus nos apresenta três rea-
ções ao nascimento de Jesus, que se repetem até hoje: 1. Fé, 2. Perplexi-
dade e 3. Indiferença. 

 
1. Fé 
Em Mateus 2.1-2 lemos: "Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do 
rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: 
Onde está o recém-nascido 
Rei dos judeus? Porque vimos 
a sua estrela no Oriente e vi-
emos para adorá-lo". 
 
Quem crê, vem! A realidade 
do nascimento de Jesus foi o 
motivo de sua viagem. Lemos 
duas vezes: "Tendo Jesus 
nascido em Belém da Judéi-
a... Onde está o recém-
nascido Rei dos judeus? Pois 
vimos a sua estrela no Orien-
te..." Eles não buscavam a 
estrela, eles saíram em busca 
de Jesus. 
 
Quem crê, tem livre acesso a 
Ele! A certeza dos magos de 
que Jesus realmente havia 
nascido levou-os a Belém. 
Esse fato deixa bem claro que 
qualquer pessoa pode vir a 
Jesus, porque Ele existe! (Hb 
11.6) diz: "De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário 
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoa-
dor dos que o buscam". Essa história se repete nos tempos de hoje: conhecemos o 
Evangelho, temos a Bíblia. Mas é a fé viva em Jesus, a certeza de que Ele existe, 
que nos atrai a Ele e nos leva a falar com Ele em oração. 

O 

xxxx Pastoral 
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Quem crê, vai – mesmo sem estrela. É animador ver que os magos não permiti-
ram que a dúvida fizesse vacilar seus corações, de encontrar o Rei que procura-
vam. E nós? Cremos realmente que Ele existe? Então, por que vamos tão pouco a 
Ele? E, por que oramos com tão pouca convicção? Por que duvidamos e volta-
mos a duvidar? Será que vamos até Jesus apenas quando vemos sinais ou somen-
te quando sentimos vontade? 
 
Quem crê, insiste mesmo que o inimigo interfira. É o que vemos em Mateus 2.8-
9, nesse momento Herodes e os escribas se intrometeram como inimigos de 
Deus. Herodes mandou os magos a Belém, porém com uma motivação escusa. 
Seu alvo era matar o recém-nascido Messias. Mas Deus voltou a enviar a estrela, 
que guiou os magos exatamente para o lugar onde Jesus estava. O inimigo pode 
se interpor no caminho dos crentes – mas o Senhor mantém a direção dos seus 
filhos até o alvo.  
 
Quem crê, vê a estrela (Mt 2.10); Quem crê segue por novos caminhos, "Sendo 
por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de He-
rodes, regressaram por outro caminho a sua terra" (Mt 2.12). Quem crê segue por 
novas veredas e deixa os velhos caminhos que trilhou anteriormente. “Para... ex-
perimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus". Na trilha da fé, no ca-
minho da obediência pela fé, seremos conduzidos por novos rumos, passaremos 
por caminhos maravilhosos e abençoados e nos manteremos sob a direção de 
Deus! 
 
2. Perplexidade 
 
"Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e, com ele, toda a Jerusalém" (Mt 
2.3). Herodes, o Grande, era um idumeu, designado pelo senado romano para 
reinar sobre a Judéia. Ele descendia de Esaú e supõe-se que se converteu ao juda-
ísmo apenas por conveniência. 
 

le multiplicou o esplendor de Jerusalém como nenhum outro e era consi-
derado extremamente capaz em seu tempo. Suas edificações foram insu-
peráveis. Ele reconstruiu o templo de Zorobabel, transformando-o em uma 

obra incomparável. O templo herodiano era considerado uma das maravilhas da 
Antigüidade. Flávio Josefo observou a respeito: "Quem ainda não viu o templo 
herodiano nunca viu algo realmente belo." Herodes, portanto, fez muito em prol 
do culto judeu. Mas, por outro lado, Herodes era um tirano cruel e ciumento, in-
corrigível e destemperado, que via rivais em tudo e em todos. Praticamente não 
havia um dia sem execuções. Ele matou dois de seus cunhados, sua própria espo-
sa Mariane, e dois de seus filhos. Cinco dias antes de morrer ele mandou prender 

E 
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muitas pessoas e ordenou a execução delas para o dia de sua morte, para ter cer-
teza que o povo iria realmente ficar de luto naquele dia. Ele era possuído pelo 
medo de perder o poder e erigiu para si grandiosas construções, como monumen-
tos em honra a si próprio. 
 
Quando Herodes ficou sabendo que o Rei dos judeus havia nascido, assustou-se, 
e, com ele, toda a Jerusalém. Para ele era óbvio que precisava matar todos os be-
bês nascidos em Belém. 
 

or que Herodes ficou perplexo? Só porque temia perder o trono! Em Jesus 
ele via um rival. Quem não estiver disposto a descer do trono de seu pró-
prio coração, deixando Jesus reinar sobre ele, viverá sempre com medo. 

Qualquer notícia sobre a bênção na vida de outra pessoa causará perplexidade, 
pois não é Jesus quem reina nesse coração, mas a inveja e o ciúme. Uma pessoa 
invejosa sempre vê seu próximo como seu concorrente. Hoje a situação é seme-
lhante. Vivemos em um cristianismo satisfeito consigo mesmo e cultuamos tradi-

ções cristãs. Somos oprimidos pe-
lo inimigo e desejamos mudanças, 
mas não através do Nome de Je-
sus. Quando alguém fala concre-
tamente de Jesus, quando diz por-
que Ele veio, quem Ele é e o que 
Ele quer, então muitos ficam per-
plexos e alarmados. Quem não 
deseja mudar sua própria vida e 
está satisfeito com o que é e o que 
tem, ficará inquieto quando o Es-
pírito de Deus tocar em seu cora-
ção para mudar certas coisas e pa-
ra começar a fazer algo novo em 
sua vida. 
 
3. Indiferença 
 
"Então, convocando todos os prin-
cipais sacerdotes e escribas do po-
vo, indagava deles onde o Cristo 

deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito 
por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a 
menor entre as principais de Judá; porque de ti sairá o Guia que há de apascentar 
a meu povo, Israel" (Mt 2.4-6). 

P 
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Os escribas detinham a incumbência de fazer cópias das Sagradas Escrituras e de 
zelar fielmente por toda letra do Antigo Testamento. Eles eram responsáveis pelo 
cumprimento exato das leis transmitidas oralmente. Para isso escreviam comentá-
rios sobre o Antigo Testamento. 
 
Eles eram versados na Palavra de Deus mais que qualquer outra pessoa. Eles co-
nheciam a Palavra Profética e criam nela – mas não em seu cumprimento, pois 
não tinham uma relação pessoal com ela. Mesmo lidando com a Palavra em nível 
religioso, tradicional e profissional, seu cumprimento deixou-os assustadoramen-
te frios. Justamente a cúpula da religiosidade de Jerusalém mostrou-se desinte-
ressada pelo nascimento de Jesus, indicado por tantas profecias. Conhecimento 
das Escrituras não significa automaticamente conhecimento de Deus. Já no nas-
cimento de Jesus ficou evidente que os escribas e fariseus viviam uma vida apa-
rentemente piedosa, mas na realidade estavam mortos espiritualmente. Eles, que 
deveriam ter sido os primeiros a visitarem Jesus, nem se dirigiram até Ele. 
 

qui fica evidente de uma maneira muito trágica que os escribas e princi-
pais sacerdotes nunca tinham buscado ao Senhor Jesus. O mistério do 
Senhor manteve-se oculto aos seus olhos, por não O temerem e por não 

O buscarem. Não é assustador observar que os mais piedosos dos religiosos man-
tiveram-se na mesma escuridão espiritual que encobria o rei Herodes? 
Com Jesus o que importa não é saber muito, falar muito ou fazer muito. O que 
importa é largar tudo e ir até Ele! "E, vendo eles a estrela, alegraram-se com 
grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. 
Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofer-
tas: ouro, incenso e mirra" (Mt 2.10-11). 
 
Diante desta realidade, é importante informar os crentes e toda comunidade cristã 
com objetivo de despertar os corações acomodados, para uma tomada de posição, 
no sentido de valorizar esta data, que vai além de troca de presentes, mesas far-
tas... Atingindo a dimensão da fé; com intuito de oferecer uma nova perspectiva 
de fé para evitar ou diminuir a perplexidade e a indiferença com relação ao nas-
cimento de Jesus. 
 
Assim como os magos, venha também você a Jesus, adore-O e entregue-Lhe sua 
oferta (toda a sua vida, veja Romanos 12.1), pois Ele fez tudo por você ao tornar-
se homem e ao morrer na cruz do Calvário! 
 

HelinhoHelinhoHelinhoHelinho    

A 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Dia Aniversariante 
    
06 Beatriz Colpani 19 Denise 
06 Maria Eduarda 19 Yuri Rodrigues 
07 Yume Rodrigues 21 Casamento Wagner e Cláudia 
08 Casamento Júlio e Fernanda 22 Guilherme Siqueira 
08 Daniel Colpani 22 Magda 
08 Sara Colpani 24 Beatriz Andrade 
11 Sérgio Santos 26 Casamento Ricardo e Tatiana 
12 Ricardo Batista 28 Talita Vasváry 
13 Nara Ribeiro 28 Paulo Sérgio (Paulão) 
17 Katherine 29 Hugo Alves 
19 Maruza Dias 31 Lara 
 
TÚNEL DO TEMPO... Onde você está? 

1ª. FASE 2ª. FASE 3ª. FASE 
1978 a 1988 1989 a 1992 1993 a 1999 

Primeiros investimentos 
com aquisição de 2 lotes 

na Rua Tiradentes. 

Ponto na garagem do Sr Ed-
son.  

Início do núcleo 1 com adoles-
centes.  

Acampps da IPV em Sar-
zedo-BH, sobre comuni-

dade relevante.  
Início do núcleo 2.  

 
4ª. FASE 5ª. FASE 6ª. FASE 

2000 2001 2002   
Inauguração do Ponto na 

Rua Jequeri.  
Troca dos lotes com o 
Tinoco no terreno da 

violeira.  

Estruturação em Congrega-
ção.  

Início núcleos 3-4.  
1ª Festa da Criança. Estágio 
Pr Cácio e outros do CEM.   

Abertura da frente para a 
Av. Q. Fontes, trocando 
com o Campestre. Terra-
plenagem e plantio das 

árvores.  
 

7ª. FASE 8ª. FASE 9ª. FASE 
2003  2004 e 2007 2008 a 2011 

Construção e inaugura-
ção do Quiosque.  
Início núcleos 5-7.  
Pr. Cácio e Lis.   

Organização em Igreja pelo 
PZMN, sob os atos do  

Pr. Paulo Leal.  
Início núcleos 8-10.  

Construção e mudança 
para Av. Quinquim Fontes.   

Início núcleos 11-12.  
Pr. Hélio e família.   

 
10ª. FASE 
2012 . . . 

Revitalização, reavaliação e oração com busca por um pastor definitivo, sob a liderança 
do Pr. Geraldo Márcio, dentro da visão de formar discípulos semelhantes a Jesus.   

 
DATAS DO MÊS  

Dezembro 
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 
             

04  09h00 Assembéia Geral, planos e ações  
  para 2012 
 
18  Celebração e ceia às 10h00 com o Pr Ge 
  raldo Márcio e junta panela 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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BOLETIM Nº 8 DE MAIO - 2002   
Os 1º boletins foram preparados pela Dona Angéli-
ca, Lembra? O Boletim de nº 8 de maio de 2002, 
destacou:  
1 - RELACIONAMENTOS:   
 “O Núcleo é o local ideal para se fazer relaciona-
mentos e amizades;  
O nosso primeiro núcleo funciona desde 1992/93. O 
segundo, desde novembro/1999. O terceiro desde 
novembro/2001 e o quarto, no Condomínio do Par-
que do Ipê, vem fazendo diferença naquele Bairro. 

Os cultos serão participativos em conseqüência natural dos relacionamentos que 
se firmam nesses encontros semanais que têm sido uma bênção para aqueles que 
já firmaram compromisso com seu Núcleo. O vínculo que se cria com os irmãos 
tende a nos unir cada vez mais ligando-nos à família de Deus que é formada por 
cada um de nós da CPV. Valorize o seu Núcleo e ocupe o lugar que é seu”.  
 
2 - TEQUINHO E... O SEU TESTEMUNHO  
“Participar dos Núcleos, foi muito importante para mim. Foi a minha iniciação à 
descoberta da minha conversão. Comecei freqüentando o estudo na casa do Ed-
gard/Edna, e lá, num meio familiar pude constatar o significado real da palavra 
IGREJA. E, a partir daí, ver como a vida da minha família estava tomando um 
novo sentido. Foi muito bom ter tido esta oportu-
nidade.”  
 
APRESENTE SEU OIKÓS A DEUS  
Ore e jejue pelo seu amigo, filho ou parente. E-

vangelizar é um ato essenci-
almente de amor. Deus pode 
intervir na conversão de vida 
a Jesus pela atuação direta do 
Espírito.  
 
 
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.  

xxxx Notícias gerais 
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DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA  
A Receita Federal permite que você deduza direto do imposto a pagar, fazendo a 
declaração anual no azul, até 6% do imposto devido, referente ao valor doado até 
o dia 29 de dezembro para a REBUSCA. Fale com a Tia Edna e doe 6% do seu 
imposto devido, aumentando a sua restituição ou reduzindo seu imposto na decla-
ração em abril. 
 
PASTOR DA CPV  

 
2011: Estamos despedindo da família Siqueira: 
Pr. Helinho, Gláucia, Vitor e Guilherme.  
 
    Esta família envolvida durante 4 anos de 2008 
a 2011, agora refaz seus planos e retorna para 
sua cidade de origem: 
Goiânia, onde moram 
seus familiares.  

Com gratidão pelo tempo que crescemos juntos, ora-
mos pelo acompanhamento e benção de Deus sobre os 
planos e atividades desta família.  
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2012: Estamos recebendo como responsável pelos atos pastorais o Pr. Geraldo 
Márcio e sua família: Maria José, Laurindo, Marcela e Marcinha.  
Esta família é de Viçosa e reside na Rua dos Passos, próximo ao Posto BR. Ele 
trabalha (na Engenharia Agrícola) e os filhos estudam na UFV. Toda a família se 
dedica integralmente a servir o Reino em tudo que fazem.   
 
DEZEMBRO, Dia 18 – 10h00 com Junta Panela.  
O Culto do dia 18 de dezembro será às 10h00 da manhã com a celebração da Cei-
a, seguido de junta panela, num ajuntamento da família CPV e IPVSol.  
 
DEZEMBRO, Dia 4 – 9h00   
1º Domingo dia 4, teremos às 9h00 da manhã a Assembléia Geral para planos e 
ações de 2012, mantendo a celebração normal às 
18h15.  
 
CONSTRUÇÃO  
Só faltam 22 m2 da laje a R$ 190,00 = R$ 
4.180,00 para quitar os débitos com a constru-
ção. Doe generosamente e com alegria.  
 
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).  

 
NOVOS MEMBROS DA CPV,  

recebidos por transferência de outras igrejas: 
 
  1 – MARUZA da Presbiteriana de Valadares.  
Ela formará em Pedagogia neste mês 
de dezembro pela UFV. É mestre em 
missiologia pelo CEM. Já vem ser-
vindo ao Reino há mais de um ano no 
ministério infantil da CPV.  

 
  2 – FAMÍLIA DETMANN da Igreja Luterana.   
Edênio tem origem Luterana e a esposa Kely tem ori-
gem Batista e se transferiram com os filhos para servi-
rem ao Reino na CPV. Ele é professor do Depto de Zootecnia da UFV.  
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NÚCLEOS NAS CASAS EM 2012, FAZENDO DISCÍPULOS DE JESUS   
4 E´s: Encontro; Exaltação; Evangelização e Edificação (Ensino Bíblico).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAMÍLIA ZUIN  
Saíram em quatro e estão vol-
tando neste mês de dezembro 
em cinco. Agora tem o Domi-
nic, formando a equipe Zuin 
com a Anne e Amanda. 
 
O Affonso é Presbítero da CPV, 
terminou seu pós-doctor e a Dé-
bora seu doutorado na Escócia, 
para onde se mudaram em 2007, 
reassumindo a UFV no próximo 
mês de janeiro.  

Núcleos  Membros Objetivo Alvo 
      1.COM DEUS  
        

  
Participante 
focado,   Relacionamentos 2.COM A IGREJA  

 Em 4 E’s que prepara     
  e ora antes.    3.COM O MUNDO  
Geração  Que treina    1.COMUNHÃO  
Integrada seu auxiliar.  Desenvolvimento   

Crianças   Espiritual  
2.ENSINO BÍBLI-
CO  

Jovens  Que estuda,     
Adultos  que visita,    3.VIVÊNCIA e  
  pastoreia,    COMPARTILHAR 

  
ensina a Bí-
blia,    1.DISCIPULADO 

  e compartilha.      

    Evangelização  
2.AMIGO - VIZI-
NHO 

  Que serve e     

  
ama como 
Jesus.   3.OIKÓS: Falando  

      dele com Deus.  
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PERGUNTAS FREQUENTES    
Este caderno foi impresso para ser distribuído a quem inte-
ressar conhecer as bases de fé cristã e a forma da CPV ser-
vir o Reino de Deus.  
São perguntas já respondidas e de fácil entendimento.  
Você pode orar pelo seu Oikós e ofere-
cer um caderno pra ele ajudando-o a 
descobrir Jesus. Pegue o seu.  
 
FALE COM A DRIELY:  
Ela deseja saber sua data de aniversá-

rio, endereço, telefone e outros dados para atualizar o cadas-
tro da igreja (3885-2139 das 13 as 17h00).  
 
ACONTECEU EM NOVEMBRO 
 
1 – O II Encontro de casais da Agropalma em Tailândia no 
Pará, com a participação do Edgard, Edna, Dilcimar, Galvin, 
Stanley e Cynthia nos dias 26 e 27 de novembro.  
 
2 –  A Marcella Littig, formada em Direito pela UFV em Ju-
lho de 2011, assumiu dia 9 de novembro seu concurso na área 
administrativa, no Depto de Direito, na casa do judiciário na 
Vila Gianetti da UFV.  
 
3 –  O Pb Daison representou a CPV na última reunião do 

PZMN dias 18 e 19 de novembro em Viçosa, 
quando foi aprovado o nosso pedido para o Pr. 
Geraldo Márcio responder pelos atos pastorais 
em 2012.  
 
4 –  O Júlio Andrade, membro da CPV, filho da 
Dona Angélica, Juiz de Direito em Paracatu-
MG, foi nomeado para exercer o cargo de Juiz 
Auxiliar do gabinete da Ministra do Supremo 

Tribunal Federal em Brasília-DF.  
  
 
 
 
 

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 nas sextas de verão 19h00:  

 
 

• PELA REVITALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA CPV: Pastor-
mestre de 2012, Pr. Geraldo Márcio e sua família. Pela vida e família do Pr 
Helinho que retorna a Goiás.  

 
• PELO COLEGIADO: É o Conselho formado pelos presbíteros e diáconos 
eleitos como representantes da igreja. Por Líderes trei-
náveis que desejam parecer com Jesus;  

 
• PELA GERAÇÃO DE RENDA: Profissões, negó-
cios, empresas, escritórios, consultórios, ONGs, e qual-
quer iniciativa que gere renda e empregos são desafios 
para uma espiritualidade envolvente e no sustento fami-
liar.  

 
• PELO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: 
Pelos projetos de desenvolvimento comunitário, como 
o curso de pintura e outras iniciativas, como desafio para o serviço no entorno 
da nossa ComUnidade;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para que ela continue, termine e sirva à comunida-
de sem paralisar investimentos em pessoas;  

 
• PELOS DE FORA OU DE LONGE:  1.Almir e Beatriz Colpany; 2.Cácio e 
Elisângela; 3.Camilla e Gustavo Dergan; 4.Eduardo e Sarah; 5.Emeric e 
Marcy; 6.Fernanda e Júlio; 7.Filipe Leão; 8.Hadassa; 9.J.Henrique e Dilcimar; 
10.J.Stanley e Cynthia; 11.Osmar JR e Eliana; 12.Sarah Alves; 13.Wagner e 
Cláudia; 14.William e Isméria; 15.Wiliam e Jussara.  

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

(PZMN).  
 

xxxx Caminho de oração 
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ENSINO BÍBLICO NAS FÉRIAS 
1. A criança aprende a Bíblia por faixa etária na ED no 
mesmo horário da Celebração. A família deve aproveitar o 
maior tempo possível em atenção aos filhos no Domingo, 
trazendo-os às 18h15 para a Celebração com a sua própria 
revista.   
 
2. Faz-se uma revisão por uma forma mais lúdica no mesmo momento da Edifi-
cação no Núcleo da semana, com a revista do Núcleo, numa escala de orientação 
por pais e mães.  
 
3. Revive-se o princípio com o Pai e a Mãe no momento especial na Noite da 
Família de uma forma prática, com a revista dos pais.  
 
Nas férias de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, este programa fica alterado e sofre 
variações com material alternativo. Mas a noite da família deve continuar sem 
interrupção. É nela que seu filho vai aprender a amar Jesus e os outros.  
 

• Ficou decidido na última reunião, que será estudado sobre o NATAL e 
nos dois últimos domingos de dezembro (18 e 25) e no mês de janeiro, 
as crianças ficarão na Celebração juntamente com os adultos. A sala do 
Maternal estará disponível para apoio aos pais que têm bebês.  

 
O QUE É A NOITE DA FAMÍLIA?  
Uma noite para brincar com o filho, dando-lhe atenção concentrada e ensinando a 
Bíblia de forma prática, pelo exemplo e caráter usando a revista dos pais.  

 
  FACILITADORES EM TREI-
NAMENTO  
Qual o propósito de Deus para a 
sua vida pessoal? Este foi o tema 
do treinamento usado neste se-
mestre no Domingo de manhã 
com as facilitadoras e cônjuges do 
Ministério Infantil. Os estudos 
continuarão no primeiro domingo 
do mês. Aberto a toda a igreja e 
interessados.  

xxxx CPV Kids 
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Continuação... 
 

arah tem trabalhado na criação e tradução de material de ensino para crian-
ças, realmente tem ficado um trabalho muito bom, tudo gasta um bocado de 
tempo, mas como estamos só estudando a língua, dá para fazer bastante coi-

sa, além de cuidar da casa, contabilidade, etc. O trabalho dela tem sido muito e-
logiado na igreja e está sendo implantado aos poucos. Logo ela dará um treina-
mento aos professores do departamento infantil para que eles saibam utilizar e 
também criar o seu próprio material. A participação dela também foi importante 
porque mais salas estão sendo providenciadas afim de acomodar ascrianças mais 
confortavelmente (a situação de aperto e calor às vezeschega a ser absurdas para 
as pobres crianças), o que fará uma grande diferença no aprendizado delas. 
 
Eu tenho trabalhado na área de louvor em 
vários sentidos. Além de tocar, nas próxi-
mas semanas estaremos gravando os cultos 
em áudio e vídeo para ser veiculados aos 
sites locais e também nos lares dos irmãos 
que por alguma razão estão com medo de ir 
à igreja ou até mesmo levar o Evangelho aos 
lares dos que são cristãos e o restante da 
família ainda descrente. Todas as mensa-
gens são traduzidas em tempo real para o 
quirguiz então terá uma abrangência muito 
maior em todo o país. Também trabalhando em softwares que melhoram a dinâ-
mica da liturgia, tornando mais agradável e interessante aos irmãos, e com o úni-
co objetivo de dirigir sua atenção total a Cristo todo o tempo.  
 
Ore também pela nossa saúde, Sarah ficou muito doente por mais de uma sema-
na, pegou uma bactéria terrível e foi muito difícil tratar o problema, damos gra-
ças a Deus que há um irmão médico na igreja que nos ajudou grandemente. Neste 
mesmo período eu adquiri uma sarna humana e foi um pesadelo para acabar com 
ela, mas agora graças ao nosso Deus estamos firmes e saudáveis.  
 
Os locais sabem e sempre comentam que na mudança de estação, especialmente 
do verão para outono as pessoas ficam muito doentes, não só os estrangeiros mas 
eles também são atingidos por doenças. 
 
Mais uma vez quero agradecer aos nossos queridos mantenedores que tem nos 
abençoado aqui, que Deus continue lhes abençoando e prosperando ricamente em 
todas as áreas. Amamos vocês e temos muita saudade de todos e agradecemos a 
Deus também por se permitirem ser usados por Deus para abençoar e salvar ou-
tros através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 
 

S 

xxxx Notícias do campo 
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Juntos para um mundo transformado pelo amor de Jesus. 
 
Curiosidades do Quirguistão 
Hoje falaremos do idioma quirguiz, que também é uma língua bastante complexa 
e diferente do russo. 
 

• Algo bem interessante é que o quirguiz não tem uma palavra específica 
para dizer ‘ por favor’’, parecem sem educação, mas não, eles se dão 
muito bem assim, os estrangeiros não acostumados é que assustam um 
pouco. 

• Outra curiosidade é que de todo o alfabeto quirguiz, eles não têm a letra 
‘‘F’’ e nenhuma outra letra que substitua esse som, interessante, né? 

 
Agradeça a Deus por... 

• Nosso desenvolvimento no aprendizado do russo. Estamos felizes pelos 
resultados obtidos; 

• Nossa mudança de apartamento para um lugar melhor com um preço 
mais satisfatório; 

• O trabalho que Deus nos tem dado aqui enquanto aprendemos o russo; 
• O despertamento que Deus proporcionou e ainda está promovendo na vi-

da da igreja que ajudamos; 
• Nossos mantenedores. Que Deus continue abençoando e prosperando ca-

da um a 100/1; 
• Todas os parceiros e igrejas que estão envolvidos neste ministério; 
• Nossos vistos que conseguimos por mais três meses no país. 

 
Ore a Deus... 

• Para que Deus mande mais obreiros. Há muito trabalho mas poucas pes-
soas para fazerem a obra; 

• Pelas eleições que acontecerão no dia 30 de outubro; 
• Pela nossa saúde física, emocional e espiritual; 
• Pelo projeto de tradução das lições infantis do português para o russo e 

treinamento de novos professores; 
• Para que a gravação dos cultos alcance pessoas em todas as esferas da 

sociedade; 
• Pela continuidade do nosso projeto através da ONG свет любви após o 

aprendizado do russo. 
• Por cada um de nossos parceiros e igrejas envolvidos nesta obra.     

Eduardo e Sarah OliveiraEduardo e Sarah OliveiraEduardo e Sarah OliveiraEduardo e Sarah Oliveira    
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2012 - VIDA MISSIONAL,  
fazendo discípulos.  

 

Neste mês, é preciso dizer que pra ser discípulo, começa com relacionamentos, 
pois discípulo é aquele que abre mão de si mesmo a favor do outro.  
 
VOCÊ SABE O QUE É SER DISCÍPULO?  
É exatamente tornar-se semelhante ou parecido com Jesus. Este é o caminho que 
desejamos para 2012, em obediência Bíblica, como doentes num hospital e UTI.  
 
O QUE É HOSPITAL E UTI?  
Entendemos que a igreja é uma associação de pessoas como num hospital, for-
mado por doentes buscando a cura espiritual pela Cruz e os Núcleos funcionam 
como UTI´s deste Hospital, sob pastoreio mútuo, numa comunidade urbana.  
 
COMUNIDADE URBANA OU RURAL?  
Estamos numa região urbana e não 
rural, com o maior crescimento de 
Viçosa. Precisamos entender o nos-
so papel no entorno da ComUni-
dade, promovendo um ambiente 
relacional, de amizade e unidade 
em Jesus, porque somos habitação 
do Espírito.  
 
HABITAÇÃO OU PARTICI-
PANTE?  
Existem dois reinos: O Reino insta-
lado por Jesus e o reino do diabo 
aqui na terra. Temos a habitação do 
Espírito em nós e pertencemos ao 
Reino que servimos. Não tem jeito 
de servir aos dois reinos.  
Para o Reino de Deus é preciso esvaziar-se de si mesmo e tomar a cruz, pois Je-
sus intercede, defende e advoga junto ao Pai, pela orientação do Espírito que ha-
bita dentro de nós, pelo real amigo de Deus.     

EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Doutrina xxxx Visão 
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"Ninguém jamais foi honrado por aquilo que recebeu.  

Honra é a recompensa por aquilo que damos."  

Calvin Coolidge 
 

"Os fracassados estão divididos em duas classes:  

aquele que fizeram sem pensar, e os que pensaram sem fazer." 

John Salak 
 

"Importante: enquanto você não coloca as suas metas no papel, 

as suas intenções não passam de sementes sem solo."  

Anônimo 
 

"Ninguém deve se envergonhar por descobrir ter  

estado errado a vida inteira;  

isso significa que a pessoa está mais madura e 

mais inteligente hoje do que ontem."  

Johathan Swift 
 

"Existem três tipos de pessoas:  

as que deixam acontecer, as que fazem acontecer e 

as que perguntam o que aconteceu."  

John Richardson Jr 
 

"O segredo da criatividade é esconder bem as suas 

fontes." Albert Einstein 
    

"Por isso,  
não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de 

amanhã trará as suas próprias preocupações.  
Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades."  

Mateus 
 

xxxx Frases que ficam (e edificam) 
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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


