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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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O Espírito Santo na Igreja 
 

 obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. Talvez 
isto surpreenda você. Mas Jesus disse: “É necessário que eu vá: pois se 
eu não for, o Consolador não virá para vós outros” (João 16.7). Isto se-

ria um desastre terrível. O ministério do Consolador é essencial. Nos tempos 
do Velho Testamento, a vinda de Cristo era prometida e intensamente espera-
da. E quando Ele por fim veio, prometeu e ensinou o Seu povo a ansiar a vinda 
do Espírito. Tendo morrido pelos pecados do Seu povo e assim tendo satisfeito 
as exigências da justiça divina, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ascendendo 
aos céus no quadragésimo dia após a Sua ressurreição, enviando o Espírito 
Santo dez dias depois.  
 
A vinda do Espírito prova que Cristo 
completou gloriosamente a Sua obra 
redentora. O Espírito continua e aper-
feiçoa a obra de salvação que Cristo 
iniciou. Ele assim o faz como o braço de 
Cristo. João Batista disse: "Eu na ver-
dade batizo com água para arrependi-
mento, porém Aquele que vem após 
mim é mais poderoso do que eu. Ele vos 
batizará com o Espírito Santo e com 
fogo" (Mt. 3.11). A maioria dos estudos 
sobre a obra do Espírito trata da sua ati-
vidade como indivíduo. A Bíblia, no 
entanto, vai além da abordagem (ato-
mística) em partes e fala também da 
obra corporativa do Espírito Santo, ou 
seja, na Igreja.  
 
Mas para que a obra do Espírito se torne 
eficaz na Igreja, que é o corpo vivo do 
Senhor Jesus, é necessário que tenha-
mos consciência da nossa total dependência Dele. Como disse o Pr. Hernandes 
Dias Lopes: “Uma coisa é possuir o Espírito, outra coisa é ser possuído por 
Ele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. 
Uma coisa é ter Espírito residente, outra coisa é ter Espírito presidente. A pa-
lavra de Deus diz que nós devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar 
no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito”.  
   
Que Deus nos abençoe!       
 

Geraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo MárcioGeraldo Márcio

A 

x Pastoral 
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Escala Coordenação Diaconal e Café 
Dia Plantão Café (1x semestre) Mensagem 
    
05 Sérgio Edna e Edgard Lissander 
12 Hilário Tatiana e Ricardo Geraldo Márcio 
19 Glauco Lidiane e Gilmar Paulo Leal 
26 Gilmar M.José e G.Márcio Reve e GMárcio 
    
   
Escala Liturgia (Coordenação: Glauco) 
Dia Direção Coord Bando Mesa de som 
    
05 Glauco Kadu N.5 (Marília) 
12 Kléos Ricardo N.1 (Lígia) 
19 Serginho Kadu N.2 (Edgard) 
26 Affonso/Edg Kalebe N.6 (Hilário) 
    
 
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 

 
 
 

x 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 
   
SERGINHO 1 3892-2893 

LUDMILLA 2 3891-0581 

CASAM GALVIN E DILCIMAR  4  

CISA 6 3891-9328 
CASAM JORGE E LÍGIA 8 3891-8568/ 9110-0662 

ALMIR COLPANI 10 (32)-3532-9865 

DÉBORA ZUIN 10 3892-4889 

CÂNDIDA 11 8885-2555 
DINÁ MORAES 11  

DAVI (TÂNIA) 12  

MOISÉS 13 3892-3232 

ROBERTO CHOHFI 13 3891-2820 
JOÃO VITOR NEVES 15 3891-7819/ 9965-4859 

GABRIEL (GEANNE) 18 3891-5731 

OSMAR JÚNIOR 18 (92)-9204-1200 

CASAM TEKINHO E MÁRCIA 20  
FLÁVIO HENRIQUE (NETO ANGÉLICA) 24 3891-2311/ 9965-3686 

EVA FERREIRA 25 3892-6000/ 9771-6415 

   

   
   

   

   

   
   

   
   

Julho 
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 5 - 9h00 Junta Café c/Estudo.  
Dia 19 – 11h30 – Feijoada da Marlene. 

x Datas e números 
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CÁCIO e ELISÂNGELA.   
LANÇAMENTO DO PRIMEIRO LIVRO 
 
CONHECENDO O LIVRO 
LANÇADO:  
Dados Internacionais de Catalo-
gação na Publicação (CIP) 
 - Biblioteca Central da UFV, 
Viçosa, Brasil. Silva, Cácio, 
1976 -   
A língua dos yuhupdeh: introdu-
ção etnolinguística, dicionário 
yuhup-português e glossário se-
mântico-gramatical/ Cácio Silva, 
Elisângela Silva – São Gabriel da Cachoeira, AM, 2012. 592p. ISBN 978-85-
63662-15-6  - Inclui bibliografia.  
 
PARTE DA APRESENTAÇÃO DO LIVRO:   
Essa impressionante obra foi compilada pelos autores, com colaboração dos 
professores e líderes indígenas das comunidades Yuhupdeh da região do Rio 
Tiquié, Alto Rio Negro, respondendo assim à necessidade de documentação 
dessa língua minoritária que, até agora, ficou marginalizada nas poucas fontes 
de cunho linguístico e antropológico. 
“Nós, os Yuhupdeh, éramos um povo esquecido” — é como começa a intro-
dução a esse livro, do professor indígena Américo da Silva Araújo, Presidente 
da AECIPY – Associação das Escolas e Comunidades Indígenas do Povo Yu-
hupdeh. Agora o povo Yuhupdeh tem acesso à educação escolar, tem livros na 
sua própria língua e professores da sua própria etnia. Tudo isso se realizou 
graças ao infatigável trabalho da Associação Pró-Amazônia, através dos auto-
res da presente obra, os linguistas e educadores Cácio Silva e Elisângela Silva.  
 
Alexandra Y. Aikhenvald, PhD, DLitt. 
Membro da Academia de Ciências Humanas da Austrália 
Professora Titular com Distinção e Líder de Pesquisa  
Diretora do Centro de Investigação de Línguas e CulturasInstituto Cairns, 
James Cook University, Austrália 
Consultora Linguística da Pró-Amazônia  
 
CONVITE FORMATURA  
A Priscila está formando pela UFV e deseja continu-
ar mais um tempo para completar o curso de pedago-
gia e candidatar-se ao mestrado.  
 

x Notícias gerais 
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  FORMANDA NA UFV  
A Marcela filha do Geraldo Márcio e da Maria Jose, além 
da formatura, ficou noiva e vai casar no primeiro semestre 
de 2013.  
 
Com os cumprimentos por esta vitória, a CPV deseja às 
formandas e aos noivos, as bênçãos do Pai sobre os novos 
planos.  
 
TESOUREIRO DA CPV   
DOAR É UM COMPROMISSO 
COM DEUS, SENDO BONS 
ADMINISTRADORES DAS 

COISAS DELE:  
Você pode fazer débito automático, programando a sua 
conta.  
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 o recibo de depósito no gasofilácio, para facilitar o controle).  
 
NO SEGUNDO SÁBADO DO MÊS.  
MUTIRÃO E PETECA COM SÉRGIO DAS 15 ÀS 
17h00:   
 
Oportunidade cuidar do meio 
ambiente, fazendo limpeza e 
cuidando das árvores no terreno, com 
Sérgio.   
 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E CIDADANIA 
O CURSO DE VIOLÃO vai iniciar 

neste mês, num sábado de manhã. Aulas de violão até 17 
anos com forte apelo preventivo de drogas.  
Interessados: Falar com Amanda ou Ju-
venal.  
 
 AÇÃO ENTRE AMIGOS  
Acerte suas vendas para o sorteio da 
máquina fotográfica doada pelo Kadu a 
favor da construção do Centro de Con-
vivência e Espiritualidade da CPV.  
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PERGUNTAS FREQUENTES     
Jesus deixou de ser Deus quando se encarnou? Não. Este é um mistério que 
só podemos aceitar pela fé, mas Cristo se tornou homem e continuou sendo 
Deus ao mesmo tempo! Dizemos que Cristo era 100% homem e 100% Deus.  
 
 - Obs. Você pode levar pra ler ou doar um caderno de perguntas freqüentes da 
CPV, que está na mesinha.  
 

 FEIJOADA DA MARLENE EM AGOSTO  
Acontecerá dia 19 às 11h30, a tradicional feijoada da Marlene, 
em apoio ao Fundo da Construção do nosso Centro de Convi-
vência e Espiritualidade.  
Interessados em ajudar falar com a Marlene e A.Paula.  
 
ACONTECEU EM JULHO:     

 
1. TURMA DE NEGÓCIOS  
EMPREGADO OU EMPREGADOR?  
EMPRESÁRIO OU EMPREENDE-
DOR?  
Reuniram 2 vezes em julho, os 
empresários, para orar pelos seus 
negócios e trocar idéias. Interes-
sados falar com Gilmar ou Keller.  
 
 
2.    

NA CPV   
Iniciou em Julho a Escola infantil até 5 anos (Cre-
che) da Rebusca, nas instalações da CPV, utilizando 
de segunda sexta das 8 às 16h00, com 52 crianças 
carentes de Viçosa.  
 
3. Primeira Oficina de Oração. O Pr Jony dirigiu com 34 pessoas na CPV, 
um importante tempo de meditação, silêncio e contemplação, dia 8 de manhã.  
 
4. Palestra sobre o secularismo europeu. O Reve trouxe na mensagem de 
domingo dia 22 um relato da sua última viagem de pesquisa na Europa.  
  
5. Terminou mais uma turma do curso de pintura. Na celebração do dia 8 
com a participação de mais de 48 visitas de familiares do curso de pintura e 
outros 70 da CPV, houve a formatura e o encerramento do semestre, 
terminando com um rico caldo da Aninha.  
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A mesa e os bancos do nosso caminho de oração  
servem para facilitar a contemplação e silêncio. 

Local agradável para orar: 
 

• PELO PASTOR E FAMÍLIAS DA CPV: Pr. Geraldo Márcio, sua fa-
mília e demais facilitadores do processo de revitalização da CPV, na 
direção de uma espiritualidade saudável;  

 
• PELOS NÚCLEOS: Como canal importante de relacionamentos, e-

vangelismo e discipulado, com a vivência do aprendizado Bíblico;  
 

• PELA GERAÇÃO DE RENDA: Negócios, pro-
fissões, empresas, escritórios, consultórios, 
ONGs, e qualquer iniciativa que gere renda co-
mo desafio para mudar a nossa realidade;  

 
• PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CI-

DADANIA: Pelos movimentos e projetos para 
o desenvolvimento social e cidadania  do nosso 
entorno;  

 
• PELO FUNDO DE CONSTRUÇÃO: Para o 

término da parte de cima com telhado, formando o Centro de Espiritu-
alidade e Convivência das famílias da CPV;  

 
• 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 e Toni; 
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” 

 

x Caminho de oração 
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ussara Faria Castro, freqüenta o Núcleo 2 (TiEdnaGard) com regularidade. 
Ela tem boa participação, tem crescido, faz amizades com muita facilidade, 
por causa da sua simpatia contagiante. Ela é nativa, isto é, de família Viço-

sence, nascida em uma família católica, Jussara conta que tem quatro irmãos 
homens, sendo ela a única filha e caçula do casal Adílio e Dalva. Passou toda a 
sua infância em Viçosa.  
 
Em 1998 foi gerente administrativa 
de uma franquia da Hermes e em 
1999 o proprietário resolveu fechar e 
ela resolveu montar a sua própria 
franquia que trabalha ate a presente 
data. Em 2004 resolveu cursar Nutri-
ção, pois se apaixonou pela área, por 
ter acompanhado o tratamento de sua 
tia que morreu de câncer. Formou-se 
e atuou na área de consultoria e clini-
ca, hoje atua na parte clinica fazendo 
atendimento residencial em pacientes 
de AVC, obesos, desnutridos, câncer, 
paciente renal, diabéticos, hiperten-
sos, anemias, entre outros. Em 2011 
conheceu a CPV, pelo núcleo 2, através do seu namorado Keller (da Ckimport 
(perfumes & cosméticos importados) e por sempre em sua vida, acredita e con-
fia muito em Deus e Jesus Cristo e gostou da forma que é apresentada a Pala-
vra, as musica, os relacionamentos, os núcleos e o acolhimento que a CPV 
proporciona. 
 
Ela tem a dizer aos irmãos que para aqueles que não encontraram Deus e Jesus 
Cristo em seu coração que ainda ha tempo de buscarmos um relacionamento 
com Deus que sustente a nós e aos que surjam do ato de nosso amor. Deixe-
mos de lado as magoas, as angustias,  as tristezas o que transforma o amor em 
rivalidade. Temos muito que aprender e devemos respeitar e acreditar nesse 
amor do Senhor que nos mostra um equilíbrio espiritual, um amor incondicio-
nal e muitas outras coisas que as vezes teimamos em não enxergar! 
 
O amor está na simplicidade, no compromisso sem tempo, no caminhar sem 
correr e no esperar sem cobrar. Se em sua vida existe um sufocar que distancia 
você de DEUS, que impeça o respirar: reinicie em oração e deixe entrar em 
seus coração e fazer maravilhas em sua vida. O amor é a chave do perdão, a 
liberdade do existir e o carinho do coração! Ela afirma ter aprendido que sem 
Deus e sem Jesus, somos incapazes de viver um vida digna e de amor. 
 

DrielyDrielyDrielyDriely    

J 
x Conheça seu irmão 
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Qual o sentido da sua vida? 
 

preciar, louvar, honrar, adorar a Deus, é o princípio, a essência e a jus-
tificativa da nossa existência na terra. É certo que Deus já preparou 
tudo, antes de tudo existir e controla o Seu plano nos mínimos detalhes 

organizadamente, eficazmente, tudo milimetricamente no tempo certo e nos 
usa capacitando-nos em Jesus como instrumentos de serviço no projeto Dele. 
Não para nosso próprio deleite ou satisfação egoísta e insana, mas apenas para 
cumprirmos os desejos e fazermos parte da história da salvação Dele. O plano 
Dele nunca falha em nada. É perfeitamente perfeito, por isto vivemos para a-
preciá-Lo (adorá-Lo) em tudo que somos e fazemos.   É de fato um grande 
privilégio humano, sermos inseridos por Ele através de Jesus, no projeto Dele 
e nunca nosso projeto ou apenas para nós mesmos ou nossa família e filhos.  
 
Precisamos reconhecer entendendo que tudo 
que fazemos e somos é essencialmente da al-
ma e espiritual sem nenhuma separação de lar, 
trabalho, estudos, igreja, núcleo, clube, ami-
gos, hospital, viagens e família. É prazeroso 
servir ao outro como servos Dele e por Ele 
apenas, porque Ele aprecia Relacionamentos 
saudáveis (perdoadores) à  partir da intimida-
de natural, pessoal e insubstituível no “quarto 
de escuta” com Ele, para fazer novos discípu-
los de Jesus.  
 
Fazer discípulos é o desejo de Deus para a 
nossa caminhada como Igreja, Corpo de Jesus. 
Esta é a nossa missão. Não tem como ser cris-
tão, sem fazer novos discípulos. A igreja que entende o processo de discipula-
do está a caminho de uma transformação.  
 
Pessoas conscientes do discipulado experimentam transformações profundas, e 
ajustes diários para adaptar o seu caráter ao caráter de Jesus. A regra número 
um é, e sempre será: o Espírito Santo é o professor, nós somos apenas facilita-
dores usados por Ele. 
 

EdgardEdgardEdgardEdgard 

A 

x Visão 
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FRANCISCO  
Irmão do Joaquim nasceu dia 2 de maio, segundo filho da Silvana e Cláudio.  
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUELLA  
Neta da vovó Angélica, primeira filha da Flávia Márcia e Tiago, nasceu dia 18 
de junho em São Gotardo-MG. Será batizada na CPV na celebração do dia 26, 
último domingo. 

 

x CPV Kids 
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x Para colorir 
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ESCOLA DOMINICAL ATÉ COMPLETAR 13 ANOS  
VEM AÍ NOVA SÉRIE DE ESTUDOS EM AGOSTO.  
    
 
 
Até completar 3 anos: com os pais em escala.  
 
 
 
 
 
 
Até completar 6 anos: Kelly, Maruza e Lúcia 
 
Até completar 8 anos: Marília, Judith e Lidiane  
 
 
 
.  
 
.  
 
 Até completar 13 anos: Priscila, A.Paula, Driely e Edna.  
 

 
 

 

 

Apoio: 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dra Geane  
de Oliveira Braga 
 

Cirurgiã-Dentista CRO-MG 24425 

Especialista em Endodontia 

Clínica Geral 

Adultos e Crianças 

 

Praça Mário del Gíudice, 38/407 

Centro  

Viçosa, MG 

 

Tel.:  (31) 3892.4500 

Res.: (31) 3891.5731 

Cel.: (31) 8889.3790 

 
Rua São Sebastião, 176/201 

Centro 

Coimbra, MG 

 

Tel.:  (32) 3555.1211 


