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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; Informativo mensal: Kléos; Imagem (Data-Show): 
Gabriel; Som-áudio: Kalebe; Infantil até 12 anos: Edna; Biblioteca: Lígia 
Dergam; Administração e Finanças: Edgard; Tesoureiro Geral: Sérgio Reis de 
Andrade; Comissão de exame de contas: Angélica, Roberto Gonçalves e Ál-
varo Neves; Jardinagem e cercas: Sérgio; Pintura – Cursos: Cisa e Aninha; 
Comissão de construção: Kléos, Serginho e Daison. Demais voluntários da 
construção, jardins e diaconia: Baêta, Rolf, Chiquinho, Roberto Gonçalves, 
Algemiro e Ubiracy. 
 
SECRETARIA:  

Amanda Ladeira – 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: Amanda Ladeira.  

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

Celebração – Domingo às 18h15 
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Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia Plantão Café (1x semestre) Mensagem 
    
05 Sérgio  Edna e Edgard Pedro Paulo 
12 Hilário Tatiana e Ricardo Geraldo Márcio 
19 Glauco Lidiane e Gilmar Daison 
26 Gilmar Maria José e Geraldo Márcio Geraldo Márcio 
    
   
SEXTA DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO  
É o momento semanal para oração e estudo Bíblico com o Pr. Geraldo Márcio. 
Toda sexta-feira às 19h30.  
 - Também você pode usar o silêncio do Caminho de Oração.  
 - Não deixe de participar de um Núcleo familiar numa casa.   
 
ENCONTRE UM NÚCLEO E PARTICIPE   

NÚCLEO FACILITADOR – Telefone 
  
n. 1 Lígia 3891-8568 

n. 2 Edgard e Edna 3891-8557 

n. 5 Sérgio e Marília 3892-2893 

n. 6 Hilário e A.Paula 3892-2489 

n. 7 – Discipulado Preás Edna – 3891-8557 

 
 

Fevereiro 
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    
             

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

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 discípulo e a oração 
 

egundo os eruditos do Novo Testamento, Jesus orou mais do que pregou. Jesus 
orou pedindo por milagres (Jo 11.42); orou para que seus discípulos permaneces-
sem firmes na fé (Jo 17.15-17); orou em agonia (Mt 26.39,42, 43) e orou na antes-

sala da morte (Mt 27.46; Lc 23.43). Não somente isso, Jesus sempre incentivou os seus 
discípulos a orarem (Mt 7.7-11). Sendo assim, porque nós não temos tido uma vida de 
oração tão intensa como Aquele que nós 
chamamos de Senhor?  Creio que há pelo 
menos três respostas a essa pergunta: 
 

1. Somos imediatistas. Como seres 
imediatistas, temos dificuldades 
em esperar o tempo de Deus, que 
a Bíblia nos ensina que não é o 
nosso: “Assim como os céus são 
mais altos do que a terra, tam-

bém os meus caminhos são mais 

altos do que seus caminhos, e os 

meus pensamentos, mais altos do 

que os seus pensamentos” (Is 
55.9). 

2. Tratamos a oração como um 
rito. A oração como rito não é 
coisa de cristão e sim de pagão. Oração é um privilégio dado por Deus para es-
treitarmos os laços com Ele, e também para recebermos aquilo que Ele pela sua 
santa providência e soberania pré estabeleceu que nos daria se pedíssemos com 
fé: “Vocês na têm porque vocês não pedem” (Tg 4.2). 

3. Não priorizamos a oração. Quando estudamos a vida dos grandes homens e 
mulheres de Deus da história, percebemos que eles priorizavam a oração e 
mantinham uma vida de joelhos diante de Deus, pois criam que só se mantêm de 
pé diante dos homens aqueles que se apresentam de joelhos de diante de Deus.   

 
Queridos irmãos cepevenses, não vamos abrir mão dessa arma poderosíssima que Deus 
disponibiliza aos seus discípulos. Ela tem poder, pois mexe com o céu, abala o inferno e 
faz com que coisas novas aconteçam na terra. Como disse Henri Nouwen: “A oração é 
uma questão revolucionária, pois uma vez que você começa a orar, toda a sua vida entra 

em equilíbrio dinâmico”. 

 

Que Deus nos abençoe! 
 

Geraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo Márcio    

S 

xxxx Pastoral 
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Parabéns aos aniversariantes do mês por uma novidade de vida e casamento. 
Comemore no seu núcleo. 
 

Nome Dia Telefone 
   
CASAM. SERGIO E BEATRIZ 1 3891-5561 
SOLANGE BAÊTA 1 3891-2316 
ROLF PUCHMANN 1 3891-3825 
CASAM. EDENIO E KELLY 2  3891-5078/ 8703-2831 
ROBERTO CAMPOS 3  
KELLY DETMANN 7 3891-5078/ 8703-2831 
CAMILA DERGAM 8 3891-8568 
CASAMENTO HILÁRIO E ANA 
PAULA 8 

3892-2489 

ÉZER DIAS  9 9411-3595 
MÁRCIA PIMENTEL (MARCINHA) 9 3891-3649 
DAVI FILGUEIRAS 10  
HELGA DETMANN 11 3891-5078/ 8703-2831 
THALITA GONÇALVES 12 3891-8741 
ANA LÍDIA GALVÃO  12 3892-4537/9965-0414 
BRUNO CAMPOS 14  
JACINTA 15 3892-3232 
JOHAN DETMANN 16 3891-5078/ 8703-2831 
MARIA EUNICE 19  
CASAM CÁCIO E ELISÂNGELA 21 (97) 3471-1680/9141-5266 
EVANDRO BATISTA  22 3892-6373/8885-2555 
LUIZ CLÁUDIO ALVES – Luizinho  22  
DILCIMAR MELLO 23 (61)- 35226832 
PRISCILA LADEIRA 23 8408-0615 
SEBASTIÃO GONÇALVES  24 3891-8741 
TÚLIO DE MELLO 24 (61)- 35226832 
MANUEL  24 9935-8579 
LIDIANE FREITAS 25 8877-8447 
JÚLIA ALBUQUERQUE  25 9628-1341 
ÁLVARO NEVES 28 3891-7819/9965-4859 
   
   
   
 

xxxx Calendário xxxx Datas e números 
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APRENDENDO A JUNTAR PANELAS    
Fazendo e aprendendo.  
Devagar o Junta-Panelas vai se tornando natural, 
gostoso e prático para as famílias da CPV.  
 
No último domingo do mês haverá esta 
oportunidade de 

confraternização no almoço.   
 
Como funciona?  
É só você trazer o que irá comer na sua casa ou um 
prato especial que dê pra sua família.  
Sempre traga mais um pouquinho, para juntar tudo 
numa só mesa e compartilhar com o irmão, sem exageros e sem faltar.  
 
Os solteiros ou sozinhos, que comem em restaurantes, trazem bebidas ou saladas.  
 
No final, todos se juntam e organizam tudo, voltando as coisas ao seu devido 
lugar, lavando, limpando e guardando tudo.  
 
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).  
 
TERÇAS Á TARDE  
A partir das 14h00 terá curso de pintura e algumas pessoas se dispondo a orar no 
final da tarde das terças-feiras.  
 
MUTIRÕES SÁBADOS 15h00  
Das 15h00 ‘as 17h00 terá mutirão para limpeza e cuidados das árvores no terreno 
e na construção.  
 

 

xxxx Notícias gerais 
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PASTOR DA CPV  
Neste mês de fevereiro o “Conheça seu Irmão” neste conta-
to, apresenta o Pastor Geraldo Márcio.  
Ele responde como Presidente e Pastor da CPV em todas as  
instâncias. Ele cuida do pastoreio, do ensino e do púlpito, 
não só da CPV, mas também do Vale do Sol que é a 2ª igre-
ja de Viçosa, da igreja em S.Miguel do Anta, da sua família, 
do seu trabalho na UFV e ainda dá aulas de teologia em 2 
escolas de Viçosa.  
 
Toda Sexta-Feira às 19h30 tem a Sexta de Oração e Estudo 
Bíblico com o Pr Geraldo Márcio, numa oportunidade para Aprender, Praticar e Aplicar.  
 
A patir de fevereiro os estudos serão na carta aos Efésios.  
  
Como o Pr Geraldo Márcio participará?  

1. 2º domingo – Mensagem na celebração normal das 18h15.  
2. Último domingo do mês – Mensagem e Ceia às 10h00 da manhã. Com junta pa-

nela no almoço.  
3. Sexta de Oração e Estudo Bíblico – Estudo em Efésios das 19h30 às 20h30 nas 

sextas-feiras.  

 
Cinco Momentos para você participar    
Se você puder participar apenas de 1 atividade semanal, escolha a Celebração de 

Domingo;  
2. Se puder participar de 2 ati-
vidades, escolha a Celebração e 
o Núcleo; 
3. Se puder participar de 3 ati-
vidades (IDEAL), escolha o 
Núcleo, a Celebração e a Sexta 
de Oração e Estudo Bíblico;  
4. Se puder participar de 4 ati-
vidades, escolha o Núcleo, a 
Celebração, a Sexta de Oração 
e Estudo e as Tardes de Ter-
ças;  
5. Se puder participar das 5 ati-

vidades, escolha o Núcleo, a Celebração, a Sexta de Oração e Estudo, as Tardes 
de Terças e o Mutirão de Sábados 15h00. 
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MARUZA  
Formada em missiologia pelo CEM, agora acaba 
de se formar em pedagogia pela UFV. Ela é de 
Valadares, membro da CPV, frequenta o núcleo 1 
da Lígia e namora o Paulinho Viana que também 
é membro da CPV e mora em Pedra do Anta.  
 

A CPV está tuiu-
tando e você pode 
seguir, aprendendo 

e se envolvendo com o pensamento da CPV no 
www.twitter.com/cpvicosa  

 
A CPV está no grupo do Yahoo. Lá 
tendo “ID yahoo” você pode colocar 
fotos e ver os álbuns de fotos da 
CPV.  
cpvicosa@yahoogrupos.com.br  
 
Visite a página da CPV, lá você vê 
todos os boletins desde 2002. 
www.cpv.org.br  
 
REBUSCA – Ação Social 
Evangélica Viçosense  
Atende 300 crianças carentes de 
Viçosa e suas famílias.  
Neste ano, ela conseguiu arrecadar 28 mil reais do Imposto de Renda de pessoas 
físicas.  

 
AMANDA LADEIRA   
Amanda é irmã da Priscila.  
Ela está assumindo a secretaria da CPV em meio expe-
diente na parte da tarde, de Segunda a Sexta, como fun-
cionária da CPV em substituição à Driely que foi exem-
plar neste trabalho de organização e relacionamento. 
Agora a Driely continua trabalhando como voluntária no 
cadastro e ajudando no boletim da CPV.  
  
 

ESTACIONE 

SEMPRE 

DE RÉ.



9 

Contato, Fevereiro  de 2012 

 
DRIELY NO CADASTRO   
Ela está atualizando o cadastro da CPV. Ela precisa 
dos seus dados atualizados. Além disso ela vai cuidar 
das apresentações no Contato do “Conheça seu ir-
mão”.  
 
MESA DO CAMINHO 
DE ORAÇÃO  
Use esta mesa para 
reuniões, quarto de escuta 
pessoal e familiar. Um 
ambiente de devoção e 

silêncio para contemplação no Caminho de Oração da 
CPV. Iniciativa do Pb Daison, com apoio intenso do 
Sérgio e seu pai.  

 
CÁCIO E FAMÍLIA EM 
VIÇOSA  
Numa visita rápida de passagem por Viçosa, 
encontramos no Quiosque no dia 16 de janeiro, 
ouvindo as experiencias e ministérios do Cacio e sua 
família, que agora tem 2 filhos indígenas.  
 

 SÉRGIO REIS DE ANDRADE  
É o novo Tesoureiro Geral da 
CPV.  
Ele vai controlar as contas 
bancárias e relatórios financeiros 
da CPV a partir deste mês, em 
substituição ao Ricardo Batista, 
que fez este trabalho com 
empe

nho e dedicação.  
 
APRESENTE SEU OIKÓS A DEUS  
É só para orar pelo seu amigo e relacionar com ele. O 
Espírito Santo criará as oportunidades no tempo certo.  
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11.000 m2 PARA A PRÁTICA DA ESPIRITUALIDA-
DE NO MEIO AMBIENTE. Disse Deus: Cuida do jar-
dim pra Mim. Ajude a cuidar bem do nosso espaço. Parti-
cipe dos Mutirões de Sábado.  

 
PERGUNTAS FREQUENTES    
Este caderno foi impresso para 
ser distribuído a quem interessar 
conhecer as bases de fé cristã e a 
forma da CPV servir o Reino de 
Deus.  
 
CONSTRUÇÃO  
Formando o fundo 
de construção com 
a sua oferta.  
 
CONTAS DA 

CONSTRUÇÃO:  
CNPJ da CPV: 07.248.334/0001-28  

 Ag 0584-3 Op 003 cc 614-0          
Ag 0428-6 cc 45.808-2 

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

IGREJA NAS CASAS 

Núcleos de pessoas comuns, peca-
doras e defeituosas: Pessoas sim-
ples, mas disponíveis à direção do 
Espírito para facilitar comunhão 
num grupo pequeno. Gente que de-
seja ser discípula de Jesus.    
A casa ensina hospitalidade, amiza-
de, comunhão, prestação de contas e 
o servir um ao outro.  
4 famílias é o número ideal para 
comunhão e crescimento num grupo 
pequeno ou Núcleo da CPV.  
Geração Integrada são todas as 
idades envolvidas no mesmo grupo. 
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4 Es são momentos da reunião: Encontro, Exaltação, Evangelização e Edificação 
ou Ensino Bíblico.    
 
Núcleos  Membros Objetivo Como?  

    1 1. COM DEUS  
  Gente comum focada,   Relacionamentos 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 desejam Desenvolvimento    
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    Evangelização  2. AMIGO - VIZINHO 
  Que serve e     
  ama como Jesus.   3. OIKÓS: Falando  
      dele com Deus.  
 
ACONTECEU EM JANEIRO 
1 – A visita da família do Cácio, que são parcialmente sustentados pela CPV no 
projeto amanajé no amazonas no dia 16, numa recepção no caminho de oração, 
com lanche no quiosque.  
 
2 – O início do ministério do Pr Geraldo Márcio em parceria com a IP do Vale do 
Sol e São Miguel do Anta.  
 
3 – Férias recuperadoras de várias famílias, para reiniciar mais um ano de 
Bênçãos na nossa ComUnidade.  
 
4 – A pintura de branco para refletir o sol e proteger a laje além de melhorar o 
conforto térmico no andar de baixo, com as tintas doados pelo Elias Campos, 
num trabalho de mutirão no sábado das 15 às 17h00.  
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Assuntos para o seu ´Quarto de Escuta´:  

 
 

• PELA REVITALIZAÇÃO DA CPV:  Pr. Geraldo Márcio, sua família e 
demais facilitadores do processo.  

 
• PELO COLEGIADO: São os presbíteros e diáconos eleitos pela assembléia 
geral. Por novos facilitadores que se disponha a ser conduzido pelo Espírito 
para o cuidado pastoral e comunhão em  relacionamentos num grupo 
pequeno;  

  
• PELA GERAÇÃO DE RENDA: Profissões, negó-
cios, empresas, escritórios, consultórios, ONGs, e 
qualquer iniciativa que gere renda como desafios pa-
ra o sustento e dignidade familiar.  

 
• PELO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁ-
RIO: Pelos projetos de desenvolvimento comunitá-
rio, como o curso de pintura e outras iniciativas. Te-
remos uma reunião dos interessados neste ministério 
para mostrar Jesus no nosso entorno;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para que ela continue co-
mo espaço para ajuntamento de Núcleos e sirva à 
comunidade priorizando Jesus na vida das 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 interação com as igrejas irmãs e da região (PZMN) e pela nossa cidade 
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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s revistas da Escola Dominical do Ministério Infantil da CPV foram 
elaboradas por pedagogos do Ministério de Igrejas em Células do Brasil 
em Curitiba-PR, especificamente para serem usadas em igrejas que fun-
cionam em Núcleos ou Células ou Grupos Pequenos.  
 

O objetivo é revisar o princípio vivenciado no domingo durante a celebração na 
Escola Dominical e também incentivar o 
evangelismo por amizade (Oikós).  
 
Tem a revista para auxiliar os Pais. Nelas 
constam o texto bíblico, o versículo e o 
princípio que as crianças vivenciaram na 
celebração.  
 
Como essa proposta é de um tema unificado 
para todas as faixas etárias, um casal que 
tenha filhos de 4, 7 e 11 anos, por exemplo, 
poderá acompanhar perfeitamente o que seus filhos estão aprendendo, além de 
verificar e reforçar a prática diária do princípio.  
 
Também é sugerido um programa para o momento familiar (noite da família) 
semanal de forma diferenciada. É um tempo gostoso para ser vivido em família, 
procurando resgatar o diálogo e proporcionar momentos importantes para o 
desenvolvimento emocional e espiritual das crianças.  
 
Nas férias de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Julho, este programa fica alterado e 
sofre variações com material alternativo. 
TESTEMUNHOS:  
 
1. Uma facilitadora da CPV perguntou a uma das nossas crianças: Você se 
lembra desta poltrona da salinha? Ela disse: Lembro. Lembro do meu pai lendo a 
Bíblia e contando histórias pra mim assentado nela.   
 
2. Uma empresária de Viçosa vendo uma mãe chegar na sua loja, disse: você 
pode comprar o que quiser, sendo a mãe que eu conheço a filha. Como você a 
conhece? Ela disse: Estudei com sua filha na Escola. Ela era diferente, e todos 
notavam que ela tinha um suporte de família. Enquanto o grupo fumava maco-
nha, ela falava de Jesus para sua amiga.    

A 
xxxx CPV Kids 
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É com imenso carinho, que o Contato deste mês, traz um pouquinho sobre a vida 
do irmão, amigo e pastor, Geraldo Márcio. Seu nome completo é Geraldo Márcio 
Pimentel da Silva. Natural da cidade de Viçosa há 42 anos, é casado há 22 anos 
com Maria José, com a qual tem três lindos filhos: Marcela, Laurindo e Márcia, 
sendo notável e admirável seu zelo e amor 
por sua família.  
 
Ele é funcionário da UFV desde 1992, atua 
como técnico administrativo no Departa-
mento de Engenharia Agrícola, auxiliando 
professores em aulas práticas e em outras 
atividades.  
 
Sua conversão ocorreu em julho de 1998, 
após uma experiência de vida marcada por 
vícios e desajustes familiares. Foi evangelis-
ta da IP do Vale do Sol de 2000 a 2005, foi 
ordenado pastor em 2006, e desde então as-
sumiu o pastorado da IP VSol. Atua como 
professor de Teologia Sistemática I,II,III no 
CEM e de Homilética I,II no Seminário Teo-
lógico Batista do Leste da Mata (STBLM) e 
é o pastor colaborador na nossa ComUnida-
de - CPV.   
 
Entre suas atividades favoritas está a leitura, 
seu principal hobby. O autor que mais gosta 
é John Stott, autor de seu livro favorito: A missão cristã no mundo moderno. 
Possui uma biblioteca, e tem muito prazer em emprestar seus livros e comparti-
lhar o que lê.  
 
Atualmente reside na Rua dos Passos, nº 684, e assim como gosta de visitar, 
gosta muito também de receber visitas. Como têm muitos compromissos, é bom 
ligar antes para conferir se vai estar em casa, seu telefone para contato é o 3891-
3649.  
 
Quer saber um pouco mais sobre a vida deste irmão? Procure-o, inicie uma 
conversa, quem sabe ele também não ficaria contente em saber um pouco mais 
sobre você. Não se esqueça de que buscarmos ser uma ComUnidade 
intencionalmente relacional!! 
 
No próximo Contato apresentaremos mais um de nossos irmãos, aguardem! 
 
DrielyDrielyDrielyDriely

xxxx Conheça seu irmão 
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NÚCLEO:  

FUNÇÃO DO NÚCLEO NA CPV  
 

 Sacerdócio é de todos os crentes. O ungido pelo Espírito procura ser 
mais semelhante a Jesus a cada dia. A unção é especial e está acessível 
igualmente a todos, porque é o Espírito que executa a Missão de Deus 

em cada um, orientando e convencendo o homem do Pecado, da Justiça e do Juí-
zo.  
Com uma faísca do Espírito agindo, qualquer membro batizado da CPV pode ser 
um facilitador.  
 
O único objetivo, foco, alvo é 
o de tornar cada um mais pare-
cido com Jesus em tudo que 
fizer. Novos costumes, novos 
hábitos, tendo o novo caráter 
de Jesus, em casa, na família, 
no trabalho, na rua e até na 
igreja. 
 
Criando Empatia, “aquele que promove o desenvolvimento do outro”;  
Desenvolvendo Simpatia, “aquele que se coloca no lugar do outro”;  
Usando o sapato do outro, “aquele que não fala que no seu lugar eu faria 
diferente”. 
 
O que se busca em cada encontro semanal numa casa, sempre envolvendo e 
trabalhando com as crianças?  
 
1 – Identificar a Presença de Jesus.  
Quebra-Gelos, Cânticos, Intercessão e Orações.  
 
2 – Sentir o Poder de Jesus.  
Ensino Bíblico, compartilhamento, prestação de contas, confissão de pecados e 
relacionamentos com amizade.  
 
3 – Aplicar o Propósito de Jesus.  
Orar pelo Oikós, visitar, discipular, ensinar a viver na intimidade com Jesus no Quarto de 
Escuta.   

EdgardEdgardEdgardEdgard    

O 
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Babel 
“Em toda a Terra, havia somente uma língua, e empregavam-se as mesmas palavras” (Gn 11.1) 

 
m janeiro, tive a oportunidade de participar do 31º Congresso do ANDES 
(Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior) em Manaus. Os 
cerca de 400 professores presentes debatíamos carreira, problemas da uni-

versidade, maus tratos de governos-serrotes oportunistas, crise global, e até uso 
de agrotóxicos. Dentre os muitos aspectos interessantes e proveitosos do encon-
tro, me chamou atenção a falta de entendimento nos diálogos e debates. Por mais 
bem explicado que fosse, parecia que falávamos línguas diferentes. Entre um dis-
curso (inflamado, é claro) e outro, o companheiro viçosense me despertou com a 
pergunta: "Porque é tão difícil doutores se entenderem?". De fato, era de se espe-
rar que depois de anos de estudo, pesquisas e páginas escritas em A1s, PhDeuses 
fossem mais hábeis na comunicação, pelo menos entre seus pares.  
 
Novos dialetos informais e disléxicos são criados, inclusive na igreja. Talvez essa 
seja a razão da abertura de uma nova porta denominacional (ou 
antidenominacional) a cada dia. Por que? Por que não conseguimos conviver em 
adoração a Deus sob um mesmo teto? Os telepastores chapeludos, “apóstolos” e 
“bispos” centralizadores se orgulham de suas incursões missionárias bem 
sucedidas. Suas igrejas estão lotadas de gente querendo melhorar de vida, 
migalha serve. Para que o povo acredite é preciso que o líder mostre (na prática) 
que Deus dá riqueza, status, poder, palácios e viagens. Se você preencher o carnê 
e se tornar um colaborador, terá tudo o que eles tem, e até mais ("tudo o que 
pedires em meu nome..."). O sucesso do "ide" (transformado no novo e mais 
importante mandamento, a única razão de ser da Igreja) é aclamado por batons 
extravagantes e sorridentes com direito a fotos-testemunhas na Revista Caras. É 
imprescindível a compra de jatinhos particulares para irem aos confins da terra 
mais rápidos que eu e você. Querem ser notados e copiados em todo mundo. O 
que é bênção mesmo? Grana, meu amigo! Grana! 
  
Criam-se novos termos para tentar comunicar que aqui é diferente. Aqui vale à 
pena. Somos melhores que os outros. Velhos termos (e conceitos) já eram. Ouve-
se que a EBD morreu há 15 anos, mas ninguém mostra o atestado de óbito, nem 
o paradeiro da ossada. Achamos que temos inteligência suficiente (dada por 
Deus) para planejarmos ações, escolhermos e desescolhermos pastor, apontarmos 
o caminho que entendemos ser o único. Nós mesmos decidimos, tudo no papel. 
Somos independentes, maduros, missionários, terapêuticos, solução para o mun-

E 

xxxx Opinião 
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do "numa comunidade urbana", seja lá o que isso significa. Nosso monumento 
vai alto demais.  
 
A Bíblia conta (e a história confirma) que na capital do império Babilônico do 
ano 610AC a administração pública decidiu pela construção de um edifício-
monumento de 8 pavimentos, 90x90m de base e uns 92m de altura. Uma 
inovação arquitetônica e estrutural, um troféu gigante para impressionar, ao qual 
deram o nome de Babel (“porta de Deus”). Queriam angariar votos, prestígio, 
colocar sua bandeira no alto do pódio, perto de Deus (e porque não com a sua 
bênção), para que todos a vissem e celebrassem suas realizações. Concluíram que 
eram melhores que os outros e por isso decidiram celebrar seus próprios 
resultados, um belo testemunho. Eram PhDeuses. Eram inteligentes e 
independentes. Sabichões. 
 

 
Torre de Babel, pintado por Pieter Brueghel no Século XVI 

 
O Pai não divide sua glória. Não necessariamente destrói a realização (a 
construção da Torre de Babel foi interrompida), mas confunde o grupo, dissolve 
a linguagem, transformando-a numa sopa de letrinhas rala e sem sal. Os novos 
morrem de inanição, outros sufocados. Alguns tapam os ouvidos e outros 
contraem dislexia. Não somos deuses. 
 

Kléos JrKléos JrKléos JrKléos Jr
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Queridos irmãos e amigos, 
 

 segunda parte do mês de dezembro foi marcada por muita neve e muito 
frio também, o cinza do céu trazia uma melancolia incomum para nós 
que viemos do ensolarado e quente Brasil. O interessante é que não só o 

clima fica frio nessa época, mas parece que as pessoas também ficam mais reser-
vadas, não se vê muito calor humano e sim rostos tristes, com poucas expressões. 
Hoje entendo porque meus amigos que vivem no exterior sempre querem voltar 
para o Brasil, pois é um lindo lugar, com um povo amistoso e amável, que tudo o 
que se planta nasce, onde o sol está presente e aquece a terra e as pessoas.  
 
Esta parte do mês de dezembro será difícil de esquecer, não por causa do clima e 
a tristeza que fica no ar, mas por causa das doenças. Durante as quatro semanas 
de dezembro, três delas foram em cima da cama! Por causa da diferença de clima 
e diversos outros fatores, nosso corpo ainda não tinha defesas suficientes para 
suportar e ficamos bastante doentes. Às vezes revezávamos quem ficava doente, 
mas às vezes nós dois ficávamos! Foi bem difícil, mas com a ajuda de alguns 
amigos conseguimos passar esta fase difícil. 
 
“No natal dos cristãos” ficamos somente eu e Sarah em casa, não dava para sair. 
No ano novo isso quase se repetiu, mas graças a Deus estávamos melhores e fo-
mos para a casa do pastor comemorar com eles, mas Sarah ainda continuou doen-
te por alguns dias.  
 
É claro que não foi tudo ruim, apesar da situação. Logo que ficamos bem, conti-
nuamos nosso plano de criar vínculos com as pessoas que precisam de ajuda. 
Graças ao seu apoio financeiro e a parceria que fizemos com a ONG da nossa 
professora, pudemos fazer muito: 
 
Entregamos 50 kits para as crianças de um orfanato local. Este kit continha um 
livro cristão, uma fruta, chips e chocolates. Neste lar vivem crianças de 3 a 14 
anos (aqui até os 16 anos são considerados crianças). 
 
Compramos material escolar para duas crianças (6 e 8 anos) de uma família que 
vive em uma situação de miséria. Também uma outra família com 5 meninas en-
tre 8 e 16 anos com material escolar (nossa professora cuidou da parte alimentí-
cia e evangelística deles). 
 

A 
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Ajudamos também uma jovem senhora paralítica com literatura cristã e frutas. 
Também apoiamos 46 crianças de um hospital de câncer com um valor em di-
nheiro, para os irmãos de nossa igreja fazerem kits para entrega-las. Nos kits ha-
via um livro cristão, calendário, bíblia e outros itens. Tudo para alcançar aquelas 
crianças. Não pudemos ir a este hospital por estarmos doentes, infelizmente. 
 
Existe também uma casa que tem seis garotos que moravam no reformatório que 
citamos em outras cartas. Por falta de recursos eles precisaram mudar para uma 
casa emprestada que não tem sistema de aquecimento. Eu ajudei a fazer a mu-
dança e me partiu o coração quando eu percebi que eles iriam dormir todos jun-
tos (inclusive seus pais sociais) para se aquecerem. Neste inverno cujas tempera-
turas tem chegado a -27ºC, foi difícil não fazer nada, então oramos e no dia se-
guinte eu liguei para o Rustam (o pai social deles) e fomos para o bazar comprar 
um aquecedor para eles, mas o preço foi bom e a casa é enorme, então compra-
mos dois. O homem não sabia se sorria ou se chorava de alegria, pois não sabia o 
que fazer para solucionar o problema. Eles são cristãos e precisam muito de nos-

sas orações. 
 
Somos muito gratos a Deus por tudo 
que nos tem feito e estamos muito feli-
zes por podermos ajudar de alguma 
forma, e mais ainda, porque você acre-
ditou e ouviu o chamado do Senhor pa-
ra esta obra e tem nos abençoado finan-
ceiramente e tem orado por nós. Sem o 
seu amor e obediência a Deus não te-
mos nenhuma idéia de como seria. 
 
A todos vocês, o nosso muito obrigado, 
que Deus continue sempre abençoando 
os irmãos com toda sorte de bênçãos e 
multiplique muitas vezes mais o inves-

timento dos irmãos neste trabalho. Temos saudade do Brasil, da comida, dos a-
migos e familiares, mas é um prazer imenso servir a Cristo ao seu lado, pois atra-
vés desta parceria, estamos juntos escrevendo uma nova história para o Quirguis-
tão e isso  para nós vale mais que qualquer coisa. Vale a pena servir ao Senhor! 
 
Juntos para um mundo transformado pelo amor de Jesus,  
 

Eduardo e Sarah OliveEduardo e Sarah OliveEduardo e Sarah OliveEduardo e Sarah Oliveiiiirararara    
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