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COLEGIADO ADMINISTRATIVO:  
Geraldo Márcio - Pastor (3891-3649); Daison (3891-2383); Edgard (3899-
3207); Osmar (3891-3382); Affonso Zuin (3892-4889); Glauco (3891-
5731); Gilmar (3892-4398); Hilário (3892-2489); Ricardo (3892-9608); 
Sérgio Adriano (3892-2893) e Cláudio.  

 
MINISTÉRIOS:   
Louvor e Adoração: Glauco e Kléos; Informativo mensal: Kléos; Imagem (Da-
ta-Show): Gabriel; Som-áudio: Kalebe; Infantil até 12 anos: Edna; Biblioteca: 
Lígia Dergam; Administração e Finanças: Edgard; Tesoureiro Geral: Ricardo 
Batista; Comissão de exame de contas: Angélica, Roberto Gonçalves e Álva-
ro Neves; Jardinagem e cercas: Sérgio; Pintura – Cursos: Cisa e Aninha; Co-
missão de construção: Kléos, Serginho e Daison. Demais voluntários da cons-
trução, jardins e diaconia: Baêta, Rolf, Chiquinho, Roberto Gonçalves, Al-
gemiro 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) 
   
01 Sérgio  Ana Maria 
08 Hilário Márcia e Tekinho 
15 Glauco Ana Lídia 
22 Gilmar Osmar e Terezinha 
29 Sérgio Cláudia e Ronaldo 
   
ENCONTRE SEU NÚCLEO 

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

3891-8557 
Escala 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    
12    

 

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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Chamados para sermos discípulos 
 

arece que muita gente não entendeu ainda o chamado de Jesus. Para mui-
tos, o chamado de Jesus é para sermos evangélicos, crentes, presbiterianos, 
etc. Mas não, o chamado de Jesus é para sermos discípulos. É o que encon-

tramos de forma explicita ou implícita 265 vezes no Novo Testamento. Mas o 
que é ser um discípulo de Jesus? Creio que a resposta se encontra na carta do a-
póstolo Paulo à igreja de Filipos (Fp 2.5): “Tende em vós o mesmo sentimento 
que ouve em Cristo Jesus”. Ou seja, devemos pensar, agir e viver como Jesus. O 
discípulo é aquele que em tudo tenta imitar o seu mestre, sendo assim, o discipu-
lado carrega consigo algumas implicações. Vejamos algumas delas: 
 
1. O discípulo deve amar aquilo que o seu Mestre 
ama.  
Segundo Jesus, os seus discípulos seriam conhecidos 
por uma senha: o amor (Jo 13.34,35). Este amor deve 
ser tanto verbalizado quanto demonstrado através de 
atitudes concretas, tais como o serviço e entrega ao 
próximo (1Jo  3.16,17); 
 
2. O discípulo deve afirmar aquilo que seu Mestre afirma. 
Devemos como discípulos de Jesus, afirmar sem hesitação alguma, que assim 
como o Pai era com o Filho, Ele também é conosco. Nós não estamos soltos ao 
léu, mas nas mãos Daquele que vela pelos seus e que trabalha em favor daqueles 
que sem reserva se entrega a Ele (Is 64.4); 
 
3. O discípulo deve negar aquilo que seu Mestre nega. 
Como discípulos, devemos negar a nós mesmos (Mt 10.38,39) como Jesus o fez 
(Fp 2.5-7). Negar a si mesmo na ótica de Jesus é si fazer servo, é não ter mais 
vida própria, mas viver a vida de seu Senhor (Gl 2.20).  
 
Concluindo: Meu desejo e minha oração é que a CPV, seja uma comunidade de 
discípulos e não apenas mais um grupo religioso. Que a CPV seja uma comuni-
dade cristocêntrica e não antropocêntrica.  Que todos nós possamos estar ligados 
na Videira, recebendo em abundância a seiva da vida para produzirmos frutos 
com qualidade e quantidade para glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Amém!  

Geraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo Márcio    

P 

xxxx Pastoral 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
 
Dia Aniversariante Tel Dia Aniversariante Tel 
      
01 Lúcia Izabel Freitas 3891.7915 20 Casam Gilmar e Lidiane 3892.4398 
02 Casam Stanley e Cinthia  23 Casam Evandro e Cândida 3892.6373 
02 Christina Rosa 3891.8899 23 Filipe Leão  
03 Flávia Márcia  24 Wagner Garcia  
09 Casam Luiz e Ana Paula 3892.2363 26 Felipe Batista 3892.9608 
10 Samuel Henrique (M Lucia)  27 Casam Chiquinho e Lúcia 3891.7915 
11 Casam Helinho e Gláucia  28 Luíza Campos de Andrade 3892.2893 
16 Ana Paula Mantovani 3892.2489 29 Amanda Zuin  
17 Terezinha Ribeiro 3891.3382 29 Núbia de Mello  
19 Casam Kleos e Lucia 3885.1797 30 Eny Alves 3891.4250 
19 Luiza Mara Duarte     
20 José Henrique (Galvin)     
 

EFICÁCIA    
Como gravar 90% da mensagem?   

 
10% - O pregador prepara durante a semana e apresenta sob inspiração do Espíri-
to, a mensagem normalmente em 25 minutos.  
O participante ouve a mensagem depois de alguns cânticos e orações e consegue gravar 
10%, perdendo tudo em 72 horas.  
 

72h - O facilitador do núcleo relê o texto, os livros indicados, recebe o roteiro e pre-
para a aplicação da mensagem numa casa até Quarta-feira ou dentro de 72 horas.  
Nesse tempo, o participante ainda consegue lembrar de 10% da mensagem e é instigado a 
compartilhar sua vida e experiências dentro do que mais lhe tocou, e assim consegue gra-
var 90% da mensagem, aplicando-a na vida familiar e com os amigos.  
 

90% - Guardando no coração 90% da mensagem, a Bíblia deixa de ser inútil, se 
ouvida e praticada. Só o Espírito através da aplicação prática em um grupo peque-
no é capaz de fazer mudanças na vida.  
No Núcleo tem comunhão, aprendizado prático e vivencial do princípio Bíblico. Traz 
amigos e vivencia a vida de Jesus.  
Assim existe crescimento e multiplicação com novos facilitadores e a comunidade muda 
de vida.  
 
DATAS DO MÊS  

Janeiro 
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     
             

FOCO DO ANO:  
VIDA MISSIONAL, Fazendo discípulos.  
 - Sextas-Feiras: Estudo Bíblico e Oração 
com o Geraldo Márcio – 19h30.  
 - Dia 29 – sempre no último domingo, Cele-
bração com Ceia às 10h00. 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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NÚCLEOS NAS CASAS 
Feitos por pessoas comuns: Pessoas simples, mas 
disponíveis à direção do Espírito para facilitar comu-
nhão num grupo pequeno. – Quem se dispõe a ser 
facilitador sob a direção do Espírito é o Discípulo de 
Jesus.   
A casa ensina hospitalidade, amizade, comunhão, 
prestação de contas e o servir um ao outro.  
Sua famíia como facilitadora com outras 3 famílias 
é o número máximo para comunhão, apoio pastoral e 
crescimento num Núcleo da CPV.  
Geração Integrada são todas as idades envolvidas 

no mesmo grupo. 4 Es são momentos da reunião: Encontro (quebra-gelos), Exal-
tação (adoração e oração), Evangelização e Edificação ou Ensino Bíblico.    
 

 
 

NÚCLEOS MEMBROS ALVO COMO?  
    1 1. COM DEUS  

  
Gente comum fo-
cada,   

Relaciona-
mentos 2. COM A IGREJA  

 Em 4 E’s que compartilha,       
  ora e serve.     3. COM O MUNDO  

Geração  
Facilitador que 
treina o auxiliar.  2 1. COMUNHÃO  

Integrada 
Pessoas que dese-
jam 

Desenvolvi-
mento    

Crianças parecer com Jesus.  Espiritual  2. ENSINO BÍBLICO  
Jovens  Que estuda,     
Adultos  que visita,    3. VIVÊNCIA e  
  pastoreia,    COMPARTILHAR  
 Ideal  ensina a Bíblia,  3 1. DISCIPULADO 
 para 4  e quer comunhão.      

 Famílias    
Evangeliza-
ção  2. AMIGO–VIZINHO 

  Que serve e     
  ama como Jesus.   3. OIKÓS: Falando  
      dele com Deus.  

xxxx Notícias gerais 
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A MESA DE REFEIÇÃO É O MELHOR AMBIENTE  
PARA RELACIONAR. Mas “você só conhece bem uma pessoa após comer 1 
kg de sal com ela. Já pensou quantas refeições são necessárias para isto 
acontecer?” (i.Jetro).  

 
APRENDENDO A JUNTAR PANELA DE 
NOVO    
Todo último domingo do mês teremos 
confraternização no almoço.   
Como funcionará?  
É só você trazer seu almoço como na sua casa 
ou um prato especial que dê pra sua família e 

mais um pouquinho, para juntar tudo numa só mesa e compartilhar com o irmão 
com fartura.  
 
Os solteiros ou sozinhos, que comem em restaurantes, trazem bebidas ou salada.  
No final, todos se juntam para organizar tudo, retornando tudo ao seu devido 
lugar, lavando, limpando e guardando tudo.  
 
BOLETIM nº 45 DE JANEIRO - 2003   
Os 1º boletins foram preparados pela Dona Angélica. O 
Boletim de nº 45 de 19 de janeiro de 2003, destacou:  
DE PROGRAMAS DA IGREJA, AO ESTILO DE VIDA - 
Tudo o que fazemos só terá valor eterno à medida que 
cooperamos com o propósito de Deus. Alguns crêem 
erradamente como cristãos, que nosso alvo é chegar aos céus 
e concluem que o propósito de Deus é a salvação dos homens. 
Mas é certo que a salvação do homem não é o fim, e sim o 
meio de graça para o propósito de Deus. Deus quer uma família de muitos filhos, 
semelhantes a Jesus e não apenas um ajuntamento cheio de programas e 
atividades. Mt 28.18-20.   

 
APRESENTE SEU OIKÓS A DEUS  
Ore e jejue pelo seu amigo, filho ou parente.  
Evangelizar é um ato essencialmente de amor.  
O Espírito é o executivo da missão e nós somos ape-
nas os que servem de modelo, para provocar dúvidas, 
questionamentos ou solidão no oikós, para o conven-
cimento e convicção plena do pecado, da justiça e do 
juízo de Deus, iniciando uma caminhada no modelo 
de Jesus.   
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PASTOR DA CPV  
Estamos recebendo como responsável pelos atos 
pastorais o Pr. Geraldo Márcio e sua família: Ma-
ria José, Laurindo, Marcela e Marcinha. Esta fa-
mília é de Viçosa e reside na Rua dos Passos, 
próximo ao Posto BR. Ele trabalha no Depto de 
Engenharia Agrícola e os filhos estudam na UFV.  
Toda a família se dedica integralmente a servir o 
Reino em tudo que fazem.  
Eles estão dispostos a nos ajudar na qualidade do 
ensino e no desenvolvimento espiritual da CPV 
durante o ano de 2012.  
 
COMO FUNCIONARÁ?  

1. O Pr. Geraldo Márcio continuará como pastor efetivo e integral na IPV-
Sol e responderá como pastor da CPV, cuidando da qualidade do púlpito 
e do ensino Bíblico.  

2. Os facilitadores receberão um roteiro para discussão nos núcleos e quarto 
de escuta, que adaptarão de acordo com a realidade e desejo de cada nú-
cleo.  

3. Pregará todo último domingo às 10h00 da manhã com a celebração da 
Ceia, seguido de Junta Panela no almoço (não haverá culto à noite no úl-
timo domingo).   

4. Pregará todo 2º Domingo do mês no horário normal das 18h15.  
5. Ensinará numa Escola Bíblica com oração toda Sexta-Feira às 19h30.  

 
5 MOMENTOS SEMANAIS NA VIDA DA CPV    
Você pode escolher dentro das suas próprias prioridades:  

1. Se você puder participar apenas de 1 atividade semanal, escolha a Cele-
bração de Domingo ou Núcleo;  

2. Se puder participar de 2 atividades, escolha a Celebração e o seu Núcleo 
para assistência pastoral; 

3. Se puder participar de 3 atividades (IDEAL), escolha o Núcleo, a Cele-
bração e o Estudo Bíblico com oração das Sextas-Feiras;  

4. Se puder participar de 4 atividades, escolha o Núcleo, a Celebração, o 
Estudo das Sextas e as Tardes de Terças para oração e serviço à 
comunidade local;  

5. Se puder participar das 5 atividades, escolha o Núcleo, a Celebração, o 
Estudo das Sextas, as Tardes de Terças e o Mutirão de Sábados para 
cuidados com o nosso jardim. 
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MUTIRÃO TODO SÁBADO PARA O JARDIM     
Todo sábado em torno das 14h00 terá uma pessoa 
trabalhando nos jardins, no caminho de oração ou 
alguma atividade organizacional ou limpeza na CPV. 
Consulte o Sérgio e participe dos sábados de mutirões.  
 
11.000 m2 PARA A PRÁTICA DA ESPIRITUALI-
DADE NO MEIO AMBIENTE. Disse Deus: Cuida 
do jardim pra Mim. Ajude a cuidar bem do nosso es-
paço. Fale com o Sérgio ou Rolf. 
 
SEXTAS-FEIRAS DE ESTUDO E ORAÇÃO      
Uma Escola Bíblica e oração dirigida pelo Pr. Geraldo 
Márcio, toda Sexta-Feiras às 19h30. Venha estudar e orar conosco.  

 
TARDES DE TERÇAS-FEIRAS  
Terças à partir das 14h00 tem Curso de Pintura em pano para 
a comunidade local com uma turma orando nas tardes de 
terças. Converse com Aninha ou Cisa.  
 

ÚLTIMO DOMINGO DO MÊS ÀS 10h00  
No 4º ou 5º domingo do mês, a Celebração será sempre às 10h00 da manhã com 
o Pr. Geraldo Márcio. Não haverá culto à noite. No almoço 
haverá um junta panela para todos os interesados.  
 
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 no modelo de Jesus.  
São perguntas já respondidas e de fácil entendimento.  

Você pode orar pelo seu Oikós e 
oferecer um caderno pra ele aju-
dando-o a descobrir Jesus.  
 
BATIZADO DA ELIANA EM  
MANAUS       
Para alegria do Junin e de toda família CPVense, aconte-
ceu em Manaus dia 18 de dezembro o batizado da Eliana. 
Os consideramos membros do Corpo e da CPV para in-
fluenciar a formação de grupos pequenos vivendo a vida 
de Jesus onde estiverem.   
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FALE COM A DRIELY  
Ela deseja saber sua data de aniversário, endereço, tele-
fone e outros dados para atualizar o cadastro da igreja 

(3885-2139 das 13 as 
17h00).  
 
FELIPE BATISTA –  
VEREADOR  
No projeto de Vereador Mi-
rim da Câmara Municipal 
de Viçosa, ganhou a eleição para representar sua Es-
cola na Câmara em 2013, o Felipe Batista. Novo ve-
reador mirim de Viçosa.  

 
1ºs DOMINGOS 9h00 - JUNTA CAFÉ DA MANHÃ  
No Quiosque ou Caminho de Oração a partir de fevereiro.  
Um encontro mensal para Estudo e Oração para todos os interessados da CPV 
que desejam servir o outro facilitando o pastoreio mútuo e a prestação de contas 
num núcleo.  

CONSTRUÇÃO  
Só faltam 15 m2 da laje a R$ 190,00 = R$ 
2.850,00 para quitar os débitos com a construção. 
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         
BB   Ag 0428-6 cc 45.808-2 

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

 
ACONTECEU EM DEZEMBRO 
1 – O II Sarau com músicas, papos, histórias, “causos” com a turma do ‘Bando” 
dia 21 e a família Zuin.  
2 – A posse do Pr Geraldo Márcio dia 18 seguido do Junta Panela e churrasco, 
com interação entre a CPV e a IPSol.  
3 – O Batizado do Serginho (da Beatriz), da Driely e do menor Enzo, no dia da 
despedida do Pr Helinho dia 4.  
4 – Alguns momentos de junta panela, filme debate e festinhas de despedida no 
encerramento de cada Núcleo.  
5 – Retorno da família Zuin com recepção festiva dia 20, promovida pela sua 
família que mora em Viçosa.  
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Assuntos para o seu ´Quarto de Escuta´:  
 
 

• PELA REVITALIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA CPV: Pr. Ge-
raldo Márcio, sua família e demais facilitadores do processo em Núcleos 
nas casas com até 4 famílias em comunhão.  

 
• PELO COLEGIADO: É o Conselho dos eleitos pela assembléia geral. 

Por novos facilitadores comuns e simples que se disponha a ser conduzi-
do pelo Espírito para cuidar da comunhão, pastoreio e relacionamentos 
num grupo pequeno;  

 
• PELA GERAÇÃO DE RENDA: Profissões, negócios, empresas, escri-

tórios, consultórios, ONGs, e qualquer iniciativa que gere renda como 
desafios para o sustento e dignidade familiar.  

 
• PELO DESENVOLVIMENTO COMUNI-

TÁRIO: Pelos projetos de desenvolvimento 
comunitário, como o curso de pintura e outras 
iniciativas. Em fevereiro haverá uma reunião de 
interessados com idéias para servir o nosso en-
torno;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para que ela continue 

como espaço para ajuntamento de Núcleos e 
sirva à comunidade sem paralisar investimentos 
em pessoas dentro da visão da Missão;  

 
• 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 interação com as igrejas irmãs e da região (PZMN) e pela nossa ci-

dade e país.  
 

“O Espírito Santo é o Executivo da Missão de Deus  
e o homem é apenas para servir de modelo para compreensão humana”. 

xxxx Caminho de oração 
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ENSINO BÍBLICO PARA AS CRIANÇAS  
1. A criança aprende a Bíblia por faixa etária na ED no mesmo horário da Cele-
bração. 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 
da ED.   
2. Faz-se uma revisão por uma forma 
mais lúdica no mesmo momento da 
Edificação no Núcleo da semana, com 
a revista do Núcleo, numa escala entre 
os pais e mães dentro do Núcleo.   
3. Revive-se o princípio com o Pai e a 
Mãe no momento especial na Noite da 
Família de uma forma participativa e 
prática, com a revista dos Pais.  
 
Nas férias de Dezembro, Janeiro, Fe-
vereiro e Julho, este programa fica al-
terado 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.  

• Decidiu-se na última reunião, que 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 seu filho, dando-lhe atenção concentrada e ensinan-
do a Bíblia de forma prática, pelo exemplo e caráter usando a revista dos pais.  
 
OANSE significa Obreiros Aprovados Não Se Envergonham. Estamos estudan-
do sobre o Clube Oanse em 2012. É um clube para o desenvolvimento da criança 
até 12 anos.  
 
NOS 1ºs DOMINGOS: JUNTA CAFÉ ÀS 9h00 DA MANHÃ NO QUIOS-
QUE c/Facilitadores.  
Um encontro para estudo e oração para todos os interessados da CPV no cuidado 
pastoral e serviço um ao outro, a partir de fevereiro.  
 
  

xxxx CPV Kids 
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São Gabriel da Cachoeira, AM, dezembro de 2011. 
  
Gente querida da CPV, 
 Saudades de vocês. 
  

hegamos ao final do ano com muitos motivos de louvor a Deus. O louva-
mos por suas vidas, que constantemente tem nos apoiado em oração. O 
louvamos por nossa família, especialmente pela chegada do Micael e pelo 

processo de adoção já concluído, conferindo-lhe o sobrenome “Silva”. O louva-
mos pela proteção nas muitas idas e vindas, bem como, pelos recursos que possi-
bilitaram nossa dinâmica ministerial. 
  
O louvamos porque uma primeira turma de alunos Yuhupdeh concluiu o ensino 
fundamental. O louvamos porque o Dicionário Yuhupdeh está quase pronto para 
publicação, bem como, mais outro material de leitura. 
 

 
Congresso Jovem 

C 

xxxx Notícias do campo 
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Louvado seja Deus, pois a Igreja Indígena completou seus 5 anos de caminhada 
com dois pastores indígenas ordenados. Louvado seja Deus pela inauguração do 
templo e pelo lindo encontro de jovens realizado no último final de semana, com 
a participação de umas 200 pessoas. Louvado seja Deus, pois a liderança local 
assumiu o pastoreio de uma aldeia distante e também aprovou mais um irmão a 
ser ordenado diácono.  
  

 
Maria Elisa e Micael 

 
Louvamos ao Senhor porque Ronofo e Bete concluíram o instituto bíblico e serão 
enviados pela Igreja Indígena, como missionários indígenas, para evangelizar 
indígenas do Rio Cuieiras. Louvamos ao Senhor por Jacinto e Felícia que perse-
veram animados à frente da igreja, bem como por Silvério e Inésia que seguem 
caminhando, mesmo depois de enfrentarem sérios problemas de saúde. Louva-
mos ao Senhor por André Felipe e Sara que nos deram uma força e tanto nesse 
segundo semestre, nos apoiando em várias ações e nos liberando para outras.  
  
Louvamos ao Senhor “porque Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre” e, 
por isso, “seu louvor estará sempre em nossos lábios”. Que Ele lhes dê um natal e 
ano novo cheios de louvor. 
  
Com carinho, 

Cácio e Elisângela + Maria Elisa e MicaelCácio e Elisângela + Maria Elisa e MicaelCácio e Elisângela + Maria Elisa e MicaelCácio e Elisângela + Maria Elisa e Micael
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NÚCLEO:  
PORQUE É O MELHOR LUGAR PARA CRESCER? 

“Quem não compartilha enfraquece. Quem centraliza se exclui”. 

 
 Sacerdócio Universal em Jesus considera que todo membro batizado 
pode ser um facilitador, se nele existir a faísca que inicia o fogo do Espí-
rito como executivo do processo.   

 
O Jornal da Federação do Comércio de MG nº 369 trouxe um artigo da “coa-
ching” Milta Rocha que afirma: “Liderança é uma habilidade que pode ser de-
senvolvida e aplicada no dia a dia; é a influên-
cia que o facilitador exerce ao conduzir o nú-
cleo a fazer o que ainda não é, mas que pode 
ser.  
 
Ressalta entre as habilidades de um facilitador 
“coach”, aquele hábito que considera tão im-
portante, mas difícil pra muitos:  
 

• Empatia, “aquele que promove o de-
senvolvimento do outro”;  

• Simpatia, “aquele que se coloca no lu-
gar do outro”;  

• Usar o sapato do outro, “aquele que não fala que no seu lugar eu faria 
diferente”.   

 
É nisso que acreditamos e tentamos desenvolver na nossa ComUnidade, reafir-
mando valores e conceitos práticos por meio de “coaching”.  
“Coaching” é um processo que visa elevar o desempenho das pessoas com trans-
formação para a realização de um ou mais objetivos específicos.  
Na área pessoal ele abarca os setores da saúde, das finanças, dos relacionamen-
tos, do meio ambiente, das realizações, tudo o que diz respeito à qualidade de 
vida, promovendo o desenvolvimento integral em todo o seu circulo de influên-
cia, prestando contas no Núcleo com transparência. 
 
Neste contexto, o foco é o desenvolvimento espiritual, de forma que cada um 
desenvolva soluções e alternativas para as dificuldades encontradas no seu dia-a-
dia sob a completa dependência da capacitação do Espírito.   

EdgardEdgardEdgardEdgard    

O 

xxxx Doutrina xxxx Visão 
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Segue um planejamento dos nossos missionários para o ano de 2012: 
 
Eduardo e Sarah 

• No primeiro semestre de 2012 é continuar no estudo do russo todos os 
dias como já tem sido feito; 

• Continuar dando assistência na igreja como já temos feito. O diferencial 
é que como estaremos falando um pouco melhor, participaremos também 
dos projetos deles como um trabalho mais intensivo de evangelização por 
áreas da cidade, a começar por uma área chamada Alamedin, um lugar 
muito carente de Deus e de tudo, onde as pessoas (principalmente crian-
ças) estão jogadas à margem da sociedade. Isto inclui idas a pontos do 
país onde não existe nenhuma igreja evangélica e eles começaram um 
pequeno foco de irmãos já em duas vilas mais distantes – aprox. 4 horas 
de viagem. 

• Neste ano nos foi oferecida a oportunidade de tocar adiante a ONG que a 
igreja abriu mas está desativada por falta de obreiros. Nosso maior obje-
tivo é ter condições (em termos de aprendizagem de língua russa sufici-
ente) de tomar frente desta ONG, uma vez que o objetivo dela como ins-
tituição é usar o trabalho social não como ponto principal, mas como es-
tratégia para fazermos novas amizades, sermos conhecidos na região e o 
principal, podermos compartilhar o Evangelho da salvação na nossa regi-
ão, jamais esquecendo nossa principal preocupação – as crianças. 

 
É isso, é bem simples mesmo, mas estaremos trabalhando com afinco dentro da-
quilo que a língua e as leis do país nos permitem fazer. 
 
Emeric e Marcy Vásvary 
Aproveito para informar aos irmaos que em funcao da provavel graduacao em enferma-
gem da Marcy ser em junho de 2013, temos o nosso foco ministerial voltado para a Esco-
cia ate 2013.As seguintes atividades foram iniciadas no segundo semestre deste 
ano as quais pretendemos dar continuidade no proximo ano. 
 

Alfa Curso. O Alfa Curso tem sido um dos metodos de evangelizacao mais efeti-
vo nas igrejas aqui na Escocia, onde convidamos pessoas nao cristas para encon-
tros semanais de estudos biblicos geralmente acompanhados por um testemunho 
pessoal. 
 

Formacao de discipulos. Este tem sido um treinamento para formacao de discipu-
los da igreja local que acontece a cada 15 dias e que pretendemos no proximo 
ano expandir para outras igrejas. 
 

Igreja Brasileira. Iniciamos em julho passado um culto mensal para brasileiros 
que vivem em Edinburgh. A cada encontro chegam novos brasileiros o que nos 
tem motivado a realizar 2 cultos mensais. 
  

As seguintes atividades abaixo foram iniciadas no passado e continuam a ser de-
senvolvidas por nos como cooperacao ao desenvolvimento da igreja local. 
  

xxxx Notícias do campo 



17 

Contato, Dezembro de 2011 

Visitas e oração pelos enfermos. Temos recebido muitos convites para visitar 
pessoas com diferentes enfermidades fisicas e problemas de depressao, muito 
comum aqui, e assim temos visto Deus operar poderosamente nesta area. 
 

Visitas aos lares. Nos temos visitado pessoas com objetivo de compartilhar o 
nosso testemunho pessoal e ajuda-las a superar as crises e a fortalecer o vinculo 
com Senhor Jesus. 
  

Desenvolvimento de atividades Igreja x Comunidade Local. Planejamos junto 
com a igreja local as atividades evangelisticas buscando a integração Comunida-
de x Igreja. 
 

Apoio ao ministério social da Igreja Local. Temos cooperado com os irmãos da 
igreja local e de outras igrejas com visitas a casa de recolhimento de idosos. 
 

Cooperacao com a Congregação Judaica Messiânica de Edinburgh. 
Temos cooperado com esta congregacao buscando estrategias apropriadas  para 
divulgar o ministerio de Jesus como 
sendo o Messias prometido de Israel, na 
comunidade judaica em Edinburgh. 
  

Cácio e Elizângela Silva 
Nossa avaliação e aprovação de plane-
jamento se dão sempre no início de fe-
vereiro, na assembléia anual do Amana-
jé, mas podemos adiantar as linhas ge-
rais: 
 
Yuhupdeh 
Intensificar o processo de evangeliza-
ção; Iniciar estudos individuais o pri-
meiro convertido em área e com outros 
interessados; Continuar investindo na 
aquisição lingüística; Assessorar a AE-
CIPY em suas ações junto às institui-
ções afins; 
Produzir mais um material didático. 
 
Igreja Aruak 
Continuar investindo no amadureci-
mento da igreja e fortalecimento da sua liderança; Apoiar no envio do primeiro 
missionário indígena;Investir no envolvimento missionário da igreja com áreas 
de necessidade. 
 
Gerais 
Continuar auxiliando na vice-liderança de equipe; Cooperar com o acompanha-
mento dos missionários locais Jacinto/Felícia, Silvério/Inésia. Cooperar com o 
treinamento missionário em dois módulo fora do campo (Brasília e SP-
Makenzie). 
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Atestado de óbito 
Paráfrase numa linguagem contempoânea sobre o texto de Rm 6.1-14 

 
1... e aí? Vamos continuar pecando à vontade porque no final das contas a graça e 
a misericórdia de Deus garante que seremos perdoados? Podemos relaxar porque 
a graça é maior que qualquer pecado que cometemos ou viermos a cometer?  
 
2É claro que não! Jesus morreu carregando em suas costas o peso dos nossos pe-
cados, logo todos nós também morremos2Co 5.14 para eles. Como é, então, que nós 
(os que morreram para o pecado) ainda continuamos a viver escravizados por 
ele? Isso é loucura e uma grande incoerência! 
 
3Será que já nos esquecemos que a cerimônia pela qual voluntariamente passa-
mos do batismo cristão (cuja raiz da palavra significa "banho por imersão em 
água"), é um símbolo que nos identifica com a morte de Jesus? O batismo é um 
atestado de óbito! 4Ao imergir em água, morremos para o pecado (como ele mor-
reu pelos nossos). Ficamos submersos num curto período, como que sepultadosCl 
2.12 (compare com Mc 10.38) com Jesus. Ao emer-
gir somos ressuscitados (como ele) para 
uma vida nova. Essa ressurreição, na 
verdade, começa agora, sendo suficiente 
para nos direcionar a um novo começo, e 
culminará com a volta de Jesus. 
 
5Assim, se nos identificamos com sua 
morte através do batismo, temos espe-
rança de que certamente estaremos juntos na sua ressurreição. 6Porque temos 
consciência de que nossos velhos hábitos pecaminosos foram crucificados com 
Jesus para que a parte do nosso ser que insiste em conviver com pecado seja tam-
bém destruída. Uma vez destruída, não mais precisamos alimentar e obedecer aos 
reclames do pecado. 7Quem morreu ficou judicialmente e para sempre livre do 
pecado por ter perdido o próprio instrumento que o leva a pecar, o seu corpo. 
Lembre-se que "a morte do réu põe fim à ação judicial"(Rm 7.1). 
 
8Procuremos alimentar diariamente nossa fé, acreditando que uma vez mortos 
com ele, um dia também viveremos com ele. 9Podemos confiar nisso. Ele ressus-
citou, e o fez para sempre, de forma que nunca mais morrerá novamente. A morte 
não pode mais atingir Jesus, porque poderia ressuscitar novamente sempre que 
morto. 10Tendo um corpo igual ao nosso, porém sem jamais ter pecado (2Co 5.21), 

xxxx Na nossa linguagem 
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carregou nas costas a minha culpa, no meu lugar, e o fez de uma vez por todas. 
Uma vez vivo, vive eternamente com e para Deus. 
 
11Podemos então concluir que vocês devem se considerar mortos para o pecado e 
ao mesmo tempo vivos para Deus. Trata-se de uma atitude de fé em Jesus, que 
fez o mesmo. Então, resistam ao pecado. Briguem contra ele. Revoltem-se. Não 
deixem que ele domine o corpo de vocês, obrigando-os a satisfazer a seus capri-
chos, como se vocês fossem escravos. E, pior ainda, não se exponham ao pecado, 
como que oferecendo os membros dos seus corpos como munição para as armas 
do inimigo. Ao invés disso, ofereçam-se diariamente a Deus como quem estava 
morto e agora está vivo, dando conscientemente sua contribuição para o serviço 
de Deus. Agindo assim o pecado não dominará vocês, porque não há desobedi-
ência legal que não seja contemplada pela graça de Deus.  
 

egundo meu amigo Pedro, "... Pois também Cristo sofreu pelos pecados de 
uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi 
morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito... e isso é representado pelo 

batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas 
o compromisso de uma boa consicëncia diante de Deus – por meio da ressurrei-
ção de Jesus Cristo..." 1Pe 3.18-21 

 
12Reclamem seus direitos, lutem insistentemente para não permitir de forma al-
guma que o pecado continue controlando vocês, obrigando-os a fazerem o que 
ele quer, da forma e hora que ele quer. Não sejam escravos do pecado. Ninguém 
gosta de ser mandado. Por isso, não deixe que o pecado dite as regras. Vocês es-
tão mortos para ele. 13Uma dica que dou é que você não deve dar bobeira com o 
pecado. Não se arrisque, não ande no limite da linha, não se ofereçam como fer-
ramentas para o pecado poder trabalhar livremente. Ao contrário, ofereçam-se 
como instrumentos que toca a música de Deus. É como aquele que ressuscitou: 
saiu da morte para viver a vida oferecida a Deus. 
 
14Dessa forma o pecado não te dominará, porque você estará focado na vida, não 
inclinado ao pecado. Uma vez protegido pelo guarda-chuva da graça de Deus, o 
pecado não tem mais poder de condenar você. Você continuará pecando, não tem 
jeito, mas ele não te condenará.  
 
Assine o próprio atestado de óbito e fuja do pecado. Deus fará o resto. 
 

KléosKléosKléosKléos

S 
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Apoio: 
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