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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 
    
04 Sérgio  Margareth e Roberto Jony 
11 Hilário Lígia e Jorge Geraldo Márcio 
18 Glauco Tia Maria e Daison Edênio 
25 Gilmar (10h) Kelly e Edênio 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, para vivência 

dos princípios Bíblicos aprendidos, relacionamentos, relaxamento num 
ambiente terapêutico e familiar.  

 
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 

 
Março 

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 
             

Dia 4 - 9h00 Junta Café c/Estudo.  
Dia 25 – 10h00 – Ceia e Junta Panela.  
Terças – 14h00 Curso Pintura.  
Sextas de Verão – 19h30 –Oração e 
Estudo.  
Sábados – 15 as 17h00 – Mutirão. 

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 Palavra 
 

 religião cristã é uma religião de revelação. Pois, um Criador sábio e 
inteligente não deixaria suas criaturas tateando na escuridão em busca 
de uma pista para a sua existência. Aprouve ao nosso Deus se revelar 

através daquilo que os teólogos chamam de “Revelação geral” e “Revelação 
especial”. Na primeira, Deus se revela através da sua criação: (Sl 19; At 14.15-
17; 17.24,27) e na consciência humana: (Rm 1.18-27; 2.11-16). Por mais im-
portante que essa revelação seja, ordinariamente ela não é completa, não é pro-
posicional e também não é redentora. Ao contrário da revelação geral, a Reve-
lação especial serve para remir, infor-
mar, transformar e ensinar. É na Bíblia 
Sagrada que nós encontramos essa 
revelação, sendo que ela é progressiva 
e tem o seu ápice na “Palavra encarna-
da”, Jesus Cristo (Jo 1.14; Hb 1.1-4).  
 
A importância da Palavra de Deus na 
vida do discípulo, é porque através 
dela que nós extraímos tanto a nossa fé 
(conjunto de crenças), quanto a nossa 
prática (conduta).  Jesus certa vez dis-
se a um grupo de judeus, que haviam 
crido Nele, que não apenas bastaria 
crer, precisariam permanecer na Sua Palavra (Jo 8.31).  
 
Como discípulos de Jesus devemos ter a mesma visão Dele sobre as Escrituras. 
Ele sempre tratou as suas narrativas como registros objetivos e fidedignos. E 
mais, a Bíblia foi o único livro citado por Jesus, não para produzir uma discus-
são, mas para resolver todas as questões (Mt 4.4,7,10;19.4-6,8,9; 22.29). 
 
Tenhamos, como discípulo de Jesus, a Sua Palavra revelada por mais alta con-
ta. Ela é bússola, o GPS, o mapa que norteia a nossa vida rumo ao porto segu-
ro: “Lâmpada para os meus pés é tua Palavra e Luz para os meus caminhos” 
(Sl 119.105). 
 
Que Deus nos abençoe! 
 

Geraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo Márcio    

A 

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 
   
EDUARDO 4  
NICOLE GARCIA 5  
LUCAS MANTOVANI 10 3892-2489 
ARLINDO 11 3891-0581 
NORMA 12 3891-9297 
ÂNGELA 12 3891-0581 
FERNANDO BAÊTA 13 3891-2316 
CASAM ALMIR E BEATRIZ 14  
LUIS MÁRCIO  14  
ELIANA RIBEIRO 16  
MARIA JOSÉ 19 3891-3649 
LÚCIA CÉSAR 20 3885-1797 
DANIELA 21  
ANNE GARCIA 21  
KALEBE ALVES 21 8884-5094 
CASAM WILIAM E JUSSARA 22  
VICTOR CHOHFI 23 3891-2820 
WILLIAM FILGUEIRAS 23  
ALMIR JÚNIOR 28  
MARCELA LITTIG  28 8573-8317 
DELEISE ALBUQUERQUE  29 3891-6379 
 
 

TESOURARIA: 1º-Nov a 31-Janeiro.  
RECEITA    

Dízimos e Ofertas  32.305,00 
Saldo Inicial 9.567,00 
Fundo provisão 15.900,00 

TOTAL  57.772,00 
GASTOS    

Desenv. Comunitário 119,00 
Cultos e Causas Locais 917,00 
Administrativas 1.486,00 
Missionários 3.978,00 
Construção 3.986,00 
Fundo e reserva 17.896,00 
Pastor e Rescisão 29.390,00 

TOTAL 57.772,00 

xxxx Datas e números 
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2 ANOS DEPOIS, A PLACA VOLTA A 
ILUMINAR  
Numa doação e recuperação do Adélio 
(Adriana) a placa voltou a cumprir o seu 
papel e foi fixada na frente e no meio do 
terreno em poste doado pelo pai do Sérgio.  
Desde que saímos do salão da Rua Jequeri 
em outubro de 2009 ela estava guardada e 
estragando.  

 
APRENDENDO A JUNTAR PANELAS    
No último domingo do mês.  
 - Como funciona?  
É só você trazer o que irá comer na sua 
casa ou um prato especial que dê pra 
sua família e mais um pouquinho.  
 - 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, se organiza voltando as coisas ao seu devido lugar, lavando, 
limpando e guardando tudo.  
 
TERÇAS Á TARDE – Oração   
A partir das 14h00 terá curso de pintura e algumas pessoas se dispondo a orar 
no final da tarde das terças-feiras no caminho.  
 
MUTIRÃO SÁBADO DAS 15 ÀS 17h00  
Oportunidade em mutirão para limpeza e cuidados das árvores no terreno e na 
construção.  
 
SEXTA DE VERÃO  
Toda Sexta-Feira 19h30 – Estudo Bíblico e Oração com o Pr Geraldo Márcio. 
Uma série de estudos em Efésios.  
 
SEGUNDO E ÚLTIMO DOMINGO  
2º domingo – Mensagem na celebração normal das 18h15.  

xxxx Notícias gerais 
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Último domingo do mês – Mensagem e Ceia às 10h00 da manhã. Com junta 
panela no almoço.  
 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA   
Desenvolvimento social, cidadania e educação para a região. Favorecer 
oportunidades educacionais para melhorar uma geração de famílias do nosso 
entorno. Fique por dentro e dê sugestões.  
 
PINTURA EM PANO   
O Curso de pintura funciona toda Terça-Feira às 14h00 e atende pessoas da 
região, na coordenação da Cisa e da Aninha. Você pode visitar e ajudar no que 
puder.   
 
REBUSCA – Ação Social Evangélica Viçosense  
Atende 300 crianças carentes de Viçosa e suas famílias.  
Para participar deste projeto é só falar com a TiEdna e 
contribuir apadrinhando uma criança com R$ 40,00 por 
mês.  
 
MESA DO CAMINHO DE ORAÇÃO  

Conheça e utilize sempre 
que puder o caminho de 
oração, especialmente nas 
Terças à tarde.  
 
APRESENTE SEU OIKÓS A DEUS  
É só para orar pelo seu amigo e relacionar com 
ele. O Espírito Santo criará as oportunidades e 
mudanças no tempo certo.  
 

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. Participe dos Mutirões de Sábado.  
 
OS 3 R´s DA SUSTENTABILIDADE 
- Resíduos e não lixo.  
- Reciclagem e não desperdício.  
- Reutilização e não poluição.   
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PERGUNTAS FREQUENTES    
Este caderno foi impresso para ser distribuído a 
quem interessar conhecer as bases de fé e a forma 
da CPV servir o Reino de Deus.  
 

 
CONSTRUÇÃO  
Formando o fundo de constru-
ção com a sua oferta.  
 

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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Você não consegue  
voar com uma asa só.  
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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 assem-
bléia geral. Por novos facilitadores que se disponha a ser conduzido pelo 
Espírito para o cuidado pastoral e comunhão em relacionamentos num gru-
po 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 Dilci-
mar; 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 cida-
de 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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O propósito de Deus para  
o pai e mãe é que exerçam  
o papel de adoradores,  
como fomos criados,  

apascentando seus filhos. 
 
Apascentar o filho não é levá-lo à igreja, mas gastar tempo e concentrar 
atenção na vida deles, levando-os à adoração.  
 
Adoração é relacional e não é produzida sem contato, sem vida na vida, 

sem vivência, sem os amigos e 
sem a recreação.  
 
A CPV quer cooperar com os 
pais nesta missão impossível 
para o homem comum, mas 
totalmente possível sob a ação 
direta do Espírito Santo que 
habita em nós, vitalizando a 
presença de Jesus na família.  
 
Por isto, a CPV caminha em 3 
pilares, começando neste se-
mestre com um novo material:  
 

1. Escola Dominical, ensinando o princípio por faixa etária, com 
envolvimento maduro de facilitadores dependentes do Espírito.  

2. Núcleos, juntos em geração integrada para orar, compartilhar e 
separados em escala de pais para reforçar o princípio bíblico e 
vivenciando a Palavra.  

3. Família - Casa, na noite da família, no clube, na atenção con-
centrada, na caminhada domingo de manhã e na recreação, con-
firmando a coerência do ensino prático da Bíblia nos pais.  

xxxx CPV Kids 
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É com grande alegria que o Contato deste mês apresenta uma irmã muito que-
rida por toda igreja, e principalmente por todos do Núcleo 1, do qual ela faz 
parte.  
 
Seu nome é Norma Lúcia, a 
princípio ela achou um pouco 
complicado falar sobre si, mas 
mesmo assim me contou um 
pouquinho sobre sua vida, e o 
que me contou foi o suficiente 
para eu descobrir o quanto ela é 
especial. 
 
Mineira, nascida em Astolfo 
Dutra, reside em Viçosa. Mora 
sozinha e trabalha no CESEC 
“Dr. Altamiro Saraviva”. Possui 
duas filhas, das quais tem grande 
orgulho: Junia Costa Soa-
res (casada com Fernando Valli-
noto) mora em Volta Redon-
da/RJ, e tem uma filha chamada 
Isabela, xodó da vovó. Sua outra 
filha é solteira e chama-se Flávia 
Costa Soares. Além de dentista, como a sua irmã Junia, Flávia está atualmente 
cursando Medicina em Araguari. 

 
Norma perdeu seus pais a um ano e um 
mês, e depois disso se disse sem chão e se 
sentindo perdida. Foi em meio a esta perda 
que percebeu que precisava muito mais de 
Deus. Relata que a Marília e o Sérgio 
constantemente a convidava para visitar a 
CPV, e um dia ela sentiu vontade de ir. A 
Angélica a levou ao culto. Hoje ela diz se 
sentir muito feliz em poder fazer parte da 
CPV. Sente-se membro de uma família e 
segura. 

 
Você já sabia disso tudo a respeito da Norma? Não perca tempo procure-a, 
busque saber um pouco mais sobre a nossa irmã em Cristo. É vontade do Se-
nhor que a família da fé esteja sempre unida. 
 
Até o próximo Contato!!! 
 

DrielyDrielyDrielyDriely

xxxx Conheça seu irmão 
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O significado de apascentar dá sentido à igreja em núcleos 
 
No dicionário on-line e outros, o significado de apascentar é:   
 

Apascentar a vista, os olhos. Pastorear, cuidar.  

Levar a pastar, alimentar, nutrir, recrear, doutrinar.  

Proporcionar deleite, prazer, diversão. Entreter-se.  

Promover ensinamento e alimento espiritual.  

Fazer silêncio e contemplar.  

Ao olharmos o mar, nossos olhos se apascentam.  

 
O que Jesus quis dizer a Pedro ao 
dizer: Apascenta?  
 

• Ele estava pensando numa 
instituição mundial, num 
prédio, numa construção, 
numa organização, sínodo, 
hierarquia, congresso? 
Não.  

 
• Ele estava pensando nos 

bispos, apóstolos, fariseus 
e demais líderes? Não. Ele 
sabia que é da ovelha que nasce ovelha?  

 
• Ele estava pensando nos discípulos e seguidores que vêem e influen-

ciam os seus filhos, família, vizinhos, amigos de trabalho e de con-
vivência?  

 
Jesus disse:  
 

Vai Pedro, e apascenta aqueles que estão conectados no Pai através de 

Mim, que amam e servem os outros, aqueles que são meus discípulos, as 

minhas queridas ovelhas.   

 

 EdgardEdgardEdgardEdgard    

xxxx Visão 
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Não malhe o Judas! 
“Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso,  

devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos,dizendo:  

Pequei, traindo sangue inocente.  

Eles, porém,responderam: que nos importa? Isso é contigo” (MT 27.3, 4) 

 
emana passada 6 meninos do bairro resolveram brincar jogando pedras na 
Luciana1. Foi o máximo da alegria: quebraram o pára-brisa e o farol de 
milha, e pequenos amassados no caput. Pais intrigados e envergonhados 

relatavam a conversinha de homem para homem que tiveram com os infrato-
res: “Mas porque você fez isso?”. A resposta às lágrimas me intrigou: “Não 
sei, pai!”. Acredito!  
 
Depois de se dar conta que Jesus havia sido condenado apressadamente à mor-
te, a ficha caiu e Judas percebeu sua idiotice, a besteira que havia feito. Sentiu-
se culpado, uma dor enorme dentro do peitoMt 27.3. Não dera a devida atenção 
ao sinal do Mestre durante 
o jantar, avisando-o de que 
sabia bem o que ele estava 
fazendoMt 26.25.  
 
Por sugestão de Satanás 
travestido de menino ale-
gre, Judas havia procurado 
a inescrupulosa liderança 
religiosa anti-sorriso com 
uma proposta de leiloar 
JesusMt 26.14-16. Mas, por 
quê? Juntou-se o útil ao 
agradável, ao acertarem um 
precinho que deixaria Judas 
no prejuízo. Na noite da-
quele dia quente e esquisi-
to, no jardim, o “amigo”Mt 

26.50 chegou guiando um 
pelotão armado até os dentes para prender o Cordeiro com um beijo de araque.  
 
Desesperado, confuso, tentou repelir a recompensa magra do serviço como se 
esta fosse a própria maldição. Queria vomitar a culpa, admitindo pecar ao de-
durar um inocenteMt 27.4. Os velhacos (é claro) não aceitaram a recompensa (a-

                                                           
1
 Meu carro, uma gloriosa Variant 1970. 

S

xxxx Opinião 
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gora convertida em propina) de volta, e deram de ombros: “Não temos nada 
com isso, é problema seu!”Mt 27.4. Judas, já desequilibrado, jogou as malditas 
moedas contra o santo púlpito da igreja e caiu foraMt 27.5. Seguiu em direção à 
estação para tomar o primeiro trem para os quintos dos infernos. Foi só, sem se 
despedir de ninguém, sem bagagem, sem grana. Nunca mais voltou. Meu 
Deus, Judas, o que foi que você fez? 
 
As coisas são assim! Seduzem-nos, põem biscoito na nossa boca, nos conven-
cem a fazer uma besteira inconsequente, resultado de propaganda enganosa. 
Vendem esperança e não entregam o produto, mostrando somente o que é bom 
e, depois que dá tudo errado, quando queremos nos livrar da culpa, dizem que 
o problema é nosso, que não têm nada com isso e assim, lavam suas mãos na 
pia da amargura alheia, nos deixando sozinhos... Por que é que Judas fez aqui-
lo? Sei lá! Pergunte a ele! Possivelmente responderia: “não sei!”. Não temos 
indícios de que ele competia com Jesus, nem o perseguia. Por que, então?  
 

á pouco relato do caráter do Iscariotes nos Evangelhos: queixou-se do 
desperdício da senhora que derramava perfume nos pés do mestre: “po-
deriam dar aos pobres!”. João, filho do trovão (embora também discí-

pulo amado), o único com coragem, e já velho, xingou Judas, chamando-o de 
ladrãoJo 12.6, acusando-o de assaltar sistematicamente a tesouraria do Ministé-
rio.  
 
Tenho pena do Judas. O discreto discípulo entrou numa confusão mental e não 
suportou a pressão da consciência, da vergonha, do amigo à caminho da morte. 
Nem mesmo teve coragem de (e forças para) pedir perdão. Tentou livrar-se da 
culpa (já que não aceitaram seu dinheiro de volta) à base de corda no pescoço.  
 
Eu não malho este cidadão. Ao contrário, aprendo com ele que 
 

• o Diabo é esperto e tem objetivos claros ao abordar o gente boa cala-
do.  

• como aquelas 6 crianças em festa, posso sair também arremessando 
pedras por aí por brincadeira, sem enxergar que estou destruindo. Na 
melhor das hipóteses, posso me dar conta depois do prejuízo. 

• sou vulnerável, cérebro em conflito com o coração e vice-versa.  
• a sonhada recompensa vira um pesadelo. Ninguém quer a bufunfa su-

jada de volta. Vira tudo vela de macumba. Dane-se você. 
• a fatura chega salgada, difícil de pagar.  

 
Morreu Judas, filho de Simão Iscariotes, garoto, bobo alegre. Morreu escravo, 
vítima de si mesmo. Morreu porque não conseguiu (e talvez nem poderia) de-
clinar  da proposta indecente do inimigo. Infeliz, foi para seu lugarAt 1.16-20. 

Kléos JrKléos JrKléos JrKléos Jr

H 
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A Igreja em São Gabriel- RS ainda não é organizada como igreja ainda. É con-
siderada um campo missionário da IPB, e sustentada por uma missão holande-
sa. Tem 8 membros batizados e alguns outros fazendo discipulado com o pas-
tor. A igreja tem nove anos, o atual pastor está completando um ano na igreja.  
 

 própria igreja é um grupo pequeno e já estamos planejando começar 
reuniões em casa para consolidarmos os relacionamentos. Aliás o pas-
tor tem um projeto muito parecido com o da CPV. Ele pretende que a 

igreja seja uma comunidade relacional (palavras dele), que seus membros se 
preocupem uns com os outros. Pretende também formar lideres em diversas 
áreas para que a igreja não dependa de um pastor.  
 

Já está promovendo um curso de lide-
rança, com alguns membros, que é 
ministrado à distância por 
um seminário de São Paulo (acho), 
este tem um ano de duração e tem cer-
tificado, formatura e tudo mais. 
 
A igreja tem um projeto para trabalhar 
com dependentes químicos e seus fa-
miliares, para isso fizemos um curso 
de capacitação para grupo de apoio à 
familiares de dependentes químicos, com a Cruz Azul, do qual participei, e 
daremos início à primeira reunião no dia 13 próximo. (peço orações da CPV 
por esse projeto). 
 

No campo do louvor já estou me preparando para participar, pois só o pastor é 
músico, e precisa de ajuda, domingo ele viajou (faz pós-graduação em São 
Paulo) e já o substituí ao violão. 
 
Eliana e a Nara tem ido às programações da igreja. A salinha das crianças ain-
da é pequena com quatro crianças. 
 
No quartel também estamos em período de férias, dia 13 as atividades voltam 
ao normal, lá tem um culto quinzenal de todos os segmentos religiosos (evan-
gélicos, católicos e espíritas) cada um em um local. Ainda não começaram, 
mas já conversei com alguns colegas que lideram o segmento evangélico e 
programamos fazer um grupo de estudo semanal, pois o tal culto é obrigatório. 
 
Assim está nosso envolvimento aqui, estamos animados, pois tem muito traba-
lho onde podemos colaborar. 
  

Osmar Junior, Eliana e NaraOsmar Junior, Eliana e NaraOsmar Junior, Eliana e NaraOsmar Junior, Eliana e Nara    

A 

xxxx Notícias do campo 
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