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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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BEBÊS e CRIANÇAS APRENDENDO  

     

   

 

PLANTANDO E CUIDANDO DAS ÁRVORES  

 

xxxx CPV Kids 
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instala-se a fofoca: Cadê Antônio? Em disciplina. Num instantezinho todos 
estão pedindo a todos oração pelo Antônio-que-engravidou-Maria-e-vai-ter-
que-casar-com-ela, ai meu Deus. A notícia se espalha através das ondas da Rá-
dio Corredor. Será bom pra você dar um tempo, querido. E lá vai o Antônio, 
justamente no momento que mais precisava da lembrança da dor que o salvou, 
apesar dele mesmo.  
 
Tenho a impressão que transformamos aquele jantar único e santo no terraço 
da casa de João Marcos num instrumento de 
tortura mensal. Um copinho de suco de uva (o 
primeiro elemento, coreografia sincronizada ao 
som fúnebre do órgão) e um cubinho miserável 
de 1cm de pão de forma (o segundo elemento, 
mastigado com protocolo e referência) forman-
do no estômago mistura barata, na qual o san-
gue e o corpo de Jesus são lembrados na ausên-
cia da participação de quem não andou direito. 
Viu, Antônio? Ele não tomou a Ceia... O que 
está acontecendo? E assim, o amor passa longe 
do púlpito e dos bancos. Misericórdia, só com 
meu filho que, apesar de vida espiritual distraí-
da, aparece de vez em quando na igreja com 
cara de Madre Tereza pra bater ponto do cargo 
para desencargo. Perdão, só depois que você se 
humilhar no meio da roda. O choro compulsivo 
(não vale lágrimas de crocodilo, tem que me 
convencer!) é o gatilho para o anúncio no Diá-
rio Oficial do Conselho: "de fato, houve arrependimento... Ele chorou!". Antô-
nio foi restaurado à comunhão. Agora pode lembrar do sangue e do corpo.  
 
E eu, onde fico nessa história? Bandido, assassino, cachorro, assisto quieto a 
humilhação do que foi pego no flagra. O que importa? Estou em comunhão 
com minha igreja. Melhor nem pensar nisso!  
 

enhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me a olhar pra mim mesmo e a 
amar os Judas, os Barrabás, os Ananias e Safiras, a mim mesmo, aos pas-
tores, aos presbíteros, aos deputados, ao amigo divorciado. Não sou dife-

rente de nenhum deles, mas insisto em ser melhor, digno da sua Ceia, só por-
que ninguém leu meu pensamento e por isso ainda tenho minha carteirinha do 
clube. Ajude-me a exercer misericórdia a qualquer custo. Ajude-me a passar 
meu copinho de suco de uva e o cubinho de pão de forma pro primeiro cara 
que eu ver na minha frente, para o gay, o doido, o funkeiro, o fedorento da es-
quina, para o ateu e até mesmo o deputado... Ajude-me a ter coragem de dar 
meu tempo, levá-lo pra minha casa, abrir uma garrafa de vinho de verdade e 
comida boa sem forma. Com garfo na mão, ajude-me a falar do sangue que foi 
cuspido, e da carne moída por minha causa. 
  

Kléos JrKléos JrKléos JrKléos Jr

S 
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Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia Plantão Café (1x semestre) Mensagem 
    
3 Sérgio   Jacinta e Moisés Manfredo Gaede 
10 Hilário   Jardélia e Fábio Geraldo Márcio 
17 Glauco  Eni Lírio e Marcelo Paulo Leal 
24 Gilmar–10h Néia e Manuel  Geraldo Márcio 
    
   
Escala Liturgia (Coordenação: Glauco) 
Dia Direção Imagem e som 
   
03 N.5 (Marília)   Gabriel, Fernando, Kadu 
10 N.1 (Lígia) Gabriel, Fernando, Ricardo 
17 N.2 (Edgard) Gabriel, Fernando, Kadu 
24 N.6 (Hilário) Gabriel, Fernando, Kalebe 
   
 
Encontro um Núcleo e participe  
Núcleo Dia Facilitador – Telefone 
   
n. 1 4ª Lígia 3891-8568 

n. 2 e 3 
2ª Edgard e Edna 3891-8557 

Gilmar e Lidiane 3892-4398 

n. 5 e 10 
4ª Sérgio e Marília 3892-2893 

Glauco e Geane 3891-5731 

n. 6 5ª Hilário e A.Paula 3892-2489 

n. 7 – Discipulado Preás 6ª Edna – 3891-8557 

n. 9 5ª  Alvaro e Sheyla 3891-7819 

 
 
 

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

Nome Dia Telefone 
   
GEANNE 3 3891-5731/8889-3790 
WILIAM ALVES 5  
EDENIO DETMANN 6 3891-5078/ 8703-2831 
YARA RODRIGUES 7 3891-4337 
SÔNIA  8 9795-6152 
RAPHAEL MANTOVANI 11 3891-2489 
JAMILE FILGUEIRAS 11 8608-9477 
MARIA LÚCIA LIBERATO 12  
JUSSARA ALVES e Débora 12  
JORGE LUIS  16 8862-2217 
VITOR SIQUEIRA 16  
CASAM. CRISTINA E LUIZ 17  
CPV 18  
JOÃO TINOCO 18  
MARIA CÉLIA FERREIRA 21  
TATIANA BATISTA  21 3892-9608/8777-9608 
GLAUCO 21 3891-5731/9652-0678 
LÍGIA DERGAM 22 3891-8568/9110-0662 
SILVÂNIA  22 3891-3456/9965-0622 
CASAM. WILLIAM E ISMÉRIA 23 (27)-3721-4665 
CAIO 29 3891-0514 
LYDIA SOUZA LIMA 30  
   
   
   
   
   

Junho 
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 
             

03 - 9h00 Junta Café c/Estudo.  
17 – 12º Aniversário da CPV.   
24 – 10h00 – Almoço Junta Panela.   
30 - Festa Junina – Luar - Sarau. 

 

xxxx Datas e números 
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Examine-se e deixe-o comer 
“Examine-se, pois, o hotem a si mesmo, e assim, coma do pão, e beba o cálice 

(1Co 11.28) 

 
m amigo me contou que foi suspenso da comunhão de sua Igreja Presbi-
teriana porque divorciou-se da mulher. Fato triste. Desconheço as cir-
cunstâncias, ignoro o que dizem os envolvidos, não ouvi, não vi, não 

falei. Aconteceu. Nem quero entrar no mérito disso.  
 
No entanto, a suspensão da comunhão. Como pode? Como alguém consegue 
suspender o outro da comunhão? Que comunhão é essa que se suspende do 
outro? Comunhão com o que ou com quem? Como é que é isso? Se bem que a 
constituição prescreve a suspensão dos direitos da instituição, uma certa or-
dem! Aí está certo. O primeiro "direito" do clube a ser cortado é a participação 
na Santa Ceia. Na Presbiteriana, basta estar em comunhão com sua igreja (e-
vangélica, claro. Católico não pode). Na Igreja Católica, tudo liberado, fila pra 
hóstia. Mãozinha de oração no coração, olhar de cachorro triste, e o biscoitinho 
de papel vai direto pro céu da boca.  
 
Porque nós não reforçamos a comunhão com Deus, mas com a igreja? "em 
plena comunhão com suas igrejas....". Será que o cidadão em comunhão com 
sua igreja está necessariamente em comunhão com Deus? Ou será que a amea-
ça da suspensão dá poder aos carentes dele? Sei lá. Porque a Ceia uma vez por 
mês? Porque só os presbíteros distribuem, ninguém mais? Privilégio do serviço 
ou poder engravatado? Ai de quem já bebeu do restinho de suco de uva que 
sobrou dos copinhos de vidro depois do culto, escondido... Gostamos de brin-
car com os frágeis. Os espertos fogem antes do julgamento. Como juiz nin-
guém suspeita que eu sou o criminoso. Por trás da gravata santa e ungida, so-
mos todos devotos, bonitos, limpinhos. Examinamos o infeliz, expomos sua 
fraqueza aos holofotes da vergonha. A coça só para com demonstração de ar-
rependimento. Com o indulto de natal, absolvemos o deliquente. Chorar, até 
que nos convença. Você não será excluído do rol de membros, mas da Santa 
Ceia não escapará. Vai pagar cada centavo da humilhação que seus algozes 
sofreram dos sacerdotes, que por sua vez foram chicoteados por seus avós, que 
por sua vez...  
 
Tem que ser assim, senão viga bagunça, já ouvi dizer. Esse é um argumento 
institucional. De fato, se não houver disciplina, como fica? Todos poderão pra-
ticar os mesmos delitos e aí perde-se o controle. Surgirão os pensadores e 
questionadores. Descobrirão os nossos pecados. Não seremos mais soldadinhos 
uniformes. Se o crime é muito grave, melhor excluí-lo do rol de membros, aí 
não tem jeito. Quando isso acontece, irmão, já era! Bom, mas há uma alternati-
va: é só tirar o violão dele por uns tempos, deixando-o sem graça no banco lá 
no fundo. Está suspenso da comunhão! E se está suspenso, a bandeja de paletó 
passará por você, para que sinta o cheiro e lembre-se do sangue e do corpo... só 
pelo cheiro. Todos verão que Antônio não está lá na frente com o violão. Logo 

U 

xxxx Opinião 
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Qual é a melhor Bíblia para leitura? 
 

 “Quarto de Escuta” e a análise do texto Bíblico ficam facilitados com 
esta nova linguagem contemporânea lançada pela Editora Vida, 
chamada A Mensagem. É impressionante a capacidade do Pr. Eugene 

Peterson, que num ministério de 40 anos abriu a nossa compreensão hoje, sob a 
tradução do Novo Testamento pelo 
ex-Diretor do CEM Pr. Carlos 
Caldas.  
 
Trata-se de uma paráfrase ou uma 
Bíblia de leitura que não substitui as 
várias e excelentes versões 
disponíveis, mas mostra claramente 
que a Bíblia é um livro para ser lido, 
numa linguagem cotidiana que pro-
porciona experiências surpre-
endentes de comunhão e intimidade 
com Deus.  
 
Disse o Pr. Eugene: “Eu o fiz 
durante 30 anos numa Comunidade. 
E, então, um dia recebi uma carta de 
um editor pedindo para trabalhar numa nova versão dentro do que eu vinha 
fazendo como pastor. Concordei. Os 10 anos seguintes foram um tempo de 
colheita e A Mensagem é o resultado. Tornei a linguagem da Bíblia que Deus 
usa para nos criar e salvar, curar e abençoar, julgar e governar, na linguagem 
moderna que usamos para comentar sobre a vida, contar histórias, dar instru-
ções, fazer negócios e cantar músicas para os nossos filhos”.  
 
Este é o entendimento da CPV, que a Bíblia é para ser lida, apreciada e vivi-
da na prática do dia-a-dia, fazendo a nossa cabeça para uma perfeita intimidade 
com Deus através de Jesus, num ambiente relacional, de amor e comunhão uns 
com os outros. Quem pensa que devemos simplesmente repetir o que está es-
crito na Bíblia não entendeu que o Espírito nos ajuda a atualizarmos a mensa-
gem para os dias de hoje.  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard    

O 

xxxx Visão 
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MÊS DE ANIVERSÁRIO DA CPV – JUNHO  
 
Manfredo Gaede, pregará no dia 3.  
Paulo Leal, pregará no dia 17.  
Geraldo Márcio, pregará dias 10 e 24, 
como sempre nos segundos e últimos 

domingos.  

Também nas Sextas de Outono   
O Pr Geraldo Márcio está chegando 
mais cedo nas sextas às 18h30 para 
ouvir e aconselhar quem precisar e puder chegar mais 
cedo.  
Aproveite os Estudos em Efésios das Sextas de Outono.  
No último domingo do mês   
A celebração será sempre às às 10h00 da manhã.  
Ceia do Senhor ao redor da mesa.  
Almoço em junta panela de confraternização.  
 
TERÇA À TARDE   

Pintura – Curso toda Terça à 
tarde às 14h00.  
 
PETECA NO SEGUNDO 
SÁBADO DO MÊS.  
MUTIRÃO DAS 15 ÀS 17h00  
Mutirão com jogo de peteca nos segundos sábados do mês. 
Oportunidade para limpeza e cuidados das árvores no terreno 
e na construção. 

Falar com o Sérgio.  
 
CONSTRUÇÃO  
Formando o fundo de construção.  
 
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 o recibo de depósito no 
gasofilácio, para controle).  

xxxx Notícias gerais 
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NÚCLEOS  
O lugar de relacionamento para a 
maturidade:  
1. Prestação de contas mútua, apren-
dendo a servir.  
2. Transparência e compartilhamento 
em amizade.  
3. Vivência do aprendizado Bíblico.  

4. Prática da Missão, discipulado – Oikós.  
5. Orando pelos apoiados e missionários.  
6. Três momentos em cada encontro: a)Identificando a 
Presença de Jesus; b)Sentindo o poder de Jesus e 
c)Aplicando o propósito de Jesus.   
 
HADASSA NO CONJUNTO VENCEDORES POR 
CRISTO  
É a nova integrante do antigo grupo VPC em São Paulo. 
Ela apresentou pela primeira vez no grupo num congresso 
de música em Serra–ES dias 5 e 6 de maio.  
 
MARCO ZERO  
Cidadania e desenvolvimento social  
1. Robótica.   
2. Violão livrando das drogas.  
3. Pré-vestibular.  
4. Cursos de Pintura e outros cursos.  
Tempestade de idéias  
Uma tarde onde se falou das necessidades do 
nosso entorno e começamos a pensar em como 
fazer agindo para ser uma Comunidade real-
mente relevante no nosso meio.  
Robótica é um projeto caro, mas viável para o 
desenvolvimento intelectual e melhoria da au-
to-estima de adolescentes, levando-os a perceberem suas habilidades e capaci-
dades dotadas por Deus.  
Violão a partir de agosto, num sábado de manhã. Aulas de violão até 17 anos 
com forte apelo e auto-proteção antidroga.  
Pré-vestibular oportunizando e capacitando todos os interessados a entrar 
numa universidade.  
Pintura Já funciona e atende mulheres e adolescentes que sonham com artes e 
pintura em pano.  
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A crença obcecada na Razão inibe o homem de perceber e crer em incontáveis 
atos divinos ao redor de si. Assim, mesmo havendo o conhecimento intrínseco 
de Deus, o homem não o glorifica como tal, antes se anula em seus próprios 
pensamentos, obscurecendo seu próprio coração insensato. Nisto, acaba por 
alterar a glória do Deus incorruptível na semelhança do homem corruptível. 
Isso faz com que o homem passe a adorar e servir a criatura em lugar do cria-
dor (Rm 1:18-25). O fato de eventos cientificamente embasados serem obras 
de Deus e, portanto, objetos de Fé, não impedem que a Ciência analise os e-
ventos globais nos quais estes se inserem com o devido rigor racional. Contu-
do, aquele que cresce apenas em ciência, nada mais gera do que aborrecimento 
para si mesmo (Ec 1.18), cresce em vazio. 
 

as, afinal, qual o veredicto da condição bipartidária? Nas palavras de 
Francis Collins: “Daremos as costas à Ciência porque ela é percebida 
como ameaça a Deus, abandonando toda a promessa de avanço em 

nossa compreensão da natureza e a prática desses conhecimentos para alívio do 
sofrimento e para o bem da humanidade? Ou daremos as costas à Fé, concluin-
do que a Ciência tornou desnecessária a Fé espiritual, e que agora podemos 
substituir os tradicionais símbolos religiosos por esculturas de hélice dupla em 
nossos altares? As duas escolhas são igualmente perigosas. Ambas reduzem a 
nobreza da humanidade. O Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. Sua 
criação é majestosa, esplêndida e bela – e não pode 
guerrear consigo mesma. Só nós, humanos imperfei-
tos, podemos iniciar batalhas assim. E só nós pode-
mos acabar com elas.” A tolerância é uma virtude; a 
intolerância é um vício.  
 
Diante do exposto, Razão e Fé podem interagir sobre 
o desenvolvimento moral e espiritual do ser humano, 
de forma que sua presença mútua no coração e na 
mente permita maior aprimoramento em comparação 
à adoção unilateral. Fé e Razão são complementares 
na busca pela verdade, uma vez que permitem ao 
homem o entendimento da natureza por intermédio 
da resposta a perguntas distintas. 
 
A Razão nos propicia o estabelecimento do “como”, 
elucidando os mecanismos e ações da obra de Deus. 
Por outro lado, ao utilizarmos a Fé, somos capazes 
de dissertar sobre os motivos pelos quais tais mecanismos e ações foram im-
plementados por Deus sobre sua obra, ou seja, tem-se a busca pelo “por que”. 
Assim, avalia-se, respectivamente, efeito e propósito de Sua obra. Devemos 
entender que o conhecimento é também dom de Deus e realizado e concedido 
somente pela obra do Espírito (1Co 12:4-11). Glórias a Deus por isso. 
 

Edenio DetmannEdenio DetmannEdenio DetmannEdenio Detmann

M 
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Harmonia possível (Parte 3) 
 
Continuação... 

 

acionalmente, não se deve acreditar que Deus, que criou o Universo e 
vive em comunhão espiritual com o homem, espere que se neguem as 
verdades óbvias do mundo natural, reveladas pela Ciência e pela Razão, 

a fim de que se prove a Fé. A Razão não é ameaçada por Deus, mas sim apri-
morada sob Seus auspícios. Este raciocínio é corroborado pelas palavras de 
Galileu Galilei: “Não me sinto forçado a acreditar que o mesmo Deus que nos 
agraciou com senso, RAZÃO e intelecto pretendeu que renunciássemos a seu 
uso.” 
 
Alternando-se a visão bipartidária anteriormente apresentada, pode-se ilustrar a 
visão puramente racional pela seguinte opinião:  “Qualquer inteligência criati-
va, de complexidade suficiente para projetar qualquer coisa, só existe como 
produto final de um processo extenso de evolução gradativa. Inteligências cria-
tivas, por terem evoluído, necessariamente chegam mais tarde ao universo e, 
portanto, não podem ser responsáveis por projetá-lo. Deus, no sentido da defi-
nição, é um DELÍRIO...” (Richard Dawkins) A grande lacuna primordial da 
Razão ou Ciência “fanática” reside no fato de haver a necessidade de se en-
quadrar Deus em leis naturais, como as leis da física, e transformá-Lo em obje-
to empírico, ou seja, objeto demonstrável. 
 
Em primeiro lugar, a ausência de auto-demonstração de Deus caracteriza a Fé. 
Em caso contrário, a visão empírica de Deus não exigiria a Fé por parte do 
homem, pois, uma vez demonstrado, a credibilidade viria por evidência. A Fé 
perderia, portanto, seu sentido. 
 
Mesmo de um ponto de vista rigorosamente científico, pode-se ilustrar a ques-
tão da não demonstração de Deus, nas palavras, embora direcionadas à questão 
da existência de vida extra-terrestre, do astrônomo Carl Sagan1:  “Ausência de 
evidência não significa evidência de ausência.” Por que isto seria plausível pa-
ra a vida fora da Terra, mas não para Deus?  
 
Em segundo lugar, sendo Deus o princípio criador, Ele seria também o criador 
das leis que regem o universo e tudo nesse contido. Portanto, Ele estaria acima 
destas leis e não seria submisso a estas. Se Deus é metafísico, O mesmo não 
seria, portanto, limitado pelas leis da física. Se Deus é sobrenatural, as leis na-
turais não se aplicariam a Ele. 
 

                                                           
1 “O mundo assombrado pelos demônios”. Editora Companhia de Bolso, 2006. 

R 
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PERGUNTAS FREQUENTES     
1. O que o pecado de Adão tem a ver conosco, hoje? Adão era a “ma-
triz” da raça humana. Nele, todos nós estávamos representados. Assim, seu 
pecado se estendeu a todos nós, dando origem a uma raça pecaminosa. Nele, 
todos nós fomos condenados à perdição (Romanos 5.18). Por isto, precisamos 
ser salvos (ora, quem não está condenado não necessita de salvação!). 
 

CURIOSIDADE  
Em Inhotim, reserva turística de Brumadinho, esta 
árvore está sustentada sobre armação de ferros. Vale 
a pena visitar.  
 
ACONTECEU EM 
MAIO    

1 –  Mudança da Dona Angélica para a cidade de 
São Gotardo-MG, onde mora a filha Flávia Márcia, 
passando por uns dias na Europa.  
2 – Recebido na CPV um grupo de Americanos que 
em cooperação com a Rebusca, deu treinamento ao pessoal, monitoras e pales-
tras para casais dias 18 e 20.  
3 – Alguns adolescentes acamparam em barracas, numa experiência diferente, 
com os adolescentes da IPV dias 19 a 21 de maio.  
 
RELATÓRIO TESOURARIA 
I - SEMESTRE: Nov/11 a Abr/12    

Receita  
  
75.897,00    

Anterior 
    
9.566,00    

Pessoal e encargos    18.605,00  

Missões       8.178,00  

Diaconia        119,00  

Limpeza, Telef, Agua, 
Luz      3.618,00  

Construção      3.986,00  

Segurança e consumo      4.160,00  

Fundo Construção    36.000,00  

Provisões    10.797,00  

Totais  
  
85.463,00   85.463,00  

 
Sérgio Reis – Tesoureiro Geral.  
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Sempre que puder, utilize o caminho de oração  
para contemplação e silêncio.  

Lembre-se de interceder todo dia:  
 

 

• PELAS FAMÍLIAS DA CPV: Pr. Geraldo Márcio, sua família e demais 
facilitadores do processo de revitalização da CPV;  

 
• PELOS NÚCLEOS: São grupos pequenos nas casas para amizade e rela-
cionamento em amparo mútuo, com compartilhamen-
to, prestação de contas e prática com Estudo Bíblico;  

 
• PELA GERAÇÃO DE RENDA: Negócios, profis-
sões, empresas, escritórios, consultórios, ONGs, e 
qualquer iniciativa que gere renda como desafio para 
mudar a nossa realidade;  

 
• PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CI-
DADANIA: Pelos projetos e idéias para o desenvol-
vimento comunitário, levantados na assembléia da 
tarde de Tempestade de Idéias;  

 
• PELA CONSTRUÇÃO: Para formação do Fundo e término da parte de 
cima com telhado, formando o Centro de Espiritualidade e Convivência das 
famílias;  

 
• PELOS 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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onverti no dia 28 de julho de 1998 depois de levar uma vida totalmente 
fora dos padrões de Deus e dos homens. Costumo dizer que sei o que é 
viver sobre o senhorio de Cristo, mas também passei por muitos anos 

vivendo sobre a égide do diabo e seus demônios. Tenho experiências tanto 
mundanas quanto espirituais. Já provei as taças do pecado e tenho provado o 
enchimento do Espírito Santo (Ef 5.18). Já freqüentei bares cheios de pessoas 
vazias e tenho freqüentado igrejas vazias de pessoas cheias. Já tive um desejo 
intenso de morrer e hoje provo as delícias de se viver 
com e em Cristo (Gl 2.20). Estive as portas de um 
divórcio por várias vezes e hoje não me imagino lon-
ge da Maria José e dos nossos três filhos.  
 
Tudo isso que acabei de relatar tem um objetivo: fa-
lar da importância da igreja na minha vida e de mi-
nha família. Deus me deu o privilégio de conhecer 
não somente a Cristo, mas também o Seu povo. Pes-
soas que oraram por mim e comigo, que me orienta-
ram e que mostraram que tem jeito! Homens como 
Sr. Algemiro que me visitava todos os sábados, lendo 
e expondo um texto da Bíblia com carinho e orando 
por mim. Sô Oziel, meu paizão na fé, que me ensinou os primeiros passos da fé 
cristã, alguém que chorou comigo e por mim. As irmãs da Sociedade Auxilia-
dora Feminina (SAF) da IPVSOL que abraçou e acolheu a Maria e José. As 
professoras da EBD que nos ajudou a formatar o caráter dos nossos três filhos. 
Pessoas analfabetas e semi-analfabetas que me ensinou a Teologia da vida: a 
piedade, o joelho no chão, a boca no pó. Aqui cito três senhorinhas já faleci-
das: Maria Geralda, Maria dos Santos e Maria Vicente. Pessoas que me ensina-
ram a amar a Palavra de Deus e o Deus da Palavra.  
 
Queridos irmãos, não tratemos a igreja, o culto e os núcleos como algo de 
menor importância, pelo contrário, vamos participar e estreitar os laços com o 
nosso Deus e com o Seu povo. Vamos nos alimentar da Palavra, orar juntos, 
louvar juntos e abrir o coração uns aos outros. Não pense que dá pra viver uma 
fé isolada, não dá! Jesus escolheu doze homens para partilhar com eles, para 
andar com eles e até mesmo para abrir o coração a eles (leia Mt 26.36-46). 
Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. A vida cristã 
comunitária não é importante, é essencial. Priorize as coisas de Deus, crendo 
que as demais coisas Ele vai acrescentar (Mt 6.33). 
 
Que Deus nos abençoe! 
 

Geraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo Márcio    

C 
xxxx Conheça seu irmão 


