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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 
    
2 Sérgio Margareth e Roberto Alzune 
9 Hilário Lígia e Jorge Geraldo Márcio 
16 Glauco Daison e Tia Maria Pedro Paulo 
23 Gilmar Débora e Affonso Reve  
30 Ricardo Kelly e Edênio  Geraldo Márcio  
   
Escala Liturgia (Coordenação: Glauco) 
Dia Direção Mesa de som Núcleo 
    
2 Glauco Kadu N.5 (Marília) 
9 Kléos Ricardo N.1 (Lígia) 
16 Serginho Kadu N.2 (Edgard) 
23 Affonso/Edg Kalebe N.6 (Hilário) 
30 Glauco Kalebe N.9 (Álvaro)  
 
Encontro um Núcleo e envolva-se. 
Núcleos familiares de relacionamentos:  
Facilitador – Telefone Dia Núcleo 
   
Lígia 3891-8568 4ª n. 1 

Edgard e Edna 3891-8557 2ª n. 2 e 3 

Gilmar e Lidiane 3892-4398 4ª n. 5 e 10 

Sérgio e Marília 3892-2893 5ª n. 6 

Glauco e Geane 3891-5731 6ª n. 7 – Discipulado Preás 

Hilário e A.Paula 3892-2489 5ª  n. 9 

 
 
 

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 
   
ISABELA BATISTA  2 3892-9608 

CASAM. ÁLVARO E SHEILLA 5 3891-7819 

CLÁUDIA GARCIA 7  

CASAM EMERIC E MARCY 7  
LISA  9 3892-2893 

ANGÉLICA FERREIRA 11 9965-3686 

IGOR 13 3891-2820 

BRUNA DUARTE 17 3891-9704 
STANLEY OLIVEIRA 18  

CASAM CLÁUDIO E SILVANA 19 8864-4841 

CASAM SÉRGIO E MARÍLIA  21 3892-2893 

EVALDO 21  
JÚLIO (FERNANDA) 21  

SILVANA CARVALHO (Cláudio)  22 8864-4841 

UBIRACY LIMA 23 3892-3752 

ENI LIRIO  23 3891-0514/ 3891-1493 
LUIZ ANTÔNIO (CRISTINA) 24  

AFFONSO ZUIN 24 3892-4889 

CASAM TATÃO E NEUZA 28 3891-8741 

DANIELLE (KALEBE) 29 9277-0229 
NICOLE VITÓRIA 30  

   

   

   
   

   
   

Setembro 
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             

2 - 9h00 Café Estudo.  
29 – Seminário – Debate (Casais).  
30 – 10h00 – Ceia e Junta Panela. Aniversá-
rio da cidade de Viçosa. 

xxxx Datas e números 



5 

Contato, Setembro de 2012 

 
 

BÍBLIA DE LEITURA  
Onde comprar?  
http://www.editoravida.com.br/loja/product_in
fo.php?products_id=834  
 
Nova linguagem contemporânea da Bíblia 
lançada pela Editora Vida, chamada A 
Mensagem.  
Escrita pelo Pr. Eugene Peterson, num 
ministério de 40 anos.  
Tradução do Novo Testamento pelo ex-
Diretor do CEM Pr. Carlos Caldas.  
Trata-se de uma paráfrase que não substitui as 
várias versões disponíveis, mas mostra 
claramente que a Bíblia é um livro para ser 
lido, numa linguagem cotidiana que 
proporciona experiências surpreendentes 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 instruções, fazer negócios e cantar músicas 
para os nossos filhos”.  
 
NOVO LIVRO: LANÇAMENTO 
INDISPENSÁVEL  
Onde comprar?  
http://www.ultimato.com.br/loja/produtos/de-
outra-chance-a-igreja  
 
É um livro que não dá pra ficar sem ler. Uma 
espécie de redescoberta da igreja e das Práticas 
Espirituais, não como algo que fazemos 
individualmente, mas como disciplinas 
comunitárias, dadas por Deus à igreja.  

xxxx Notícias gerais 
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TESOURARIA DA CPV   
DOAR É UM COMPROMISSO COM DEUS, 
COMO 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).  

 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 
 
O CURSO DE VIOLÃO está sendo planejado e em fase de 
conclusão da proposta para iniciar neste mês, num sábado 
de manhã. Aulas de violão até 17 anos com forte apelo 
preventivo de drogas. Interessados: Falar com Amanda ou 
Juvenal.  
 
 

NA CPV   
Agora na página do 
Bradesco, o mundo inteiro pode doar pra Rebusca 
diretamente para atender as 300 crianças carentes de 
Viçosa. Você pode apadrinhar, falando com a TiEdna.   
 
LIVRO DA EDITORA UFV, PIRACANJUBA E 

SUPERMERCADO VICOSENSE  
A Editora UFV lançou o livro: Como utilizar 
a linhaça. O laticínios Piracanjuba fabrica 
entre outros produtos no Brasil uma bebida 
com Quinoa e Linhaça, que está à venda em 
parceria com o Supermercado Vicosense.  
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PRA QUE SERVE O NÚCLEO?  
Para relacionar com Deus, 
com o irmão e aprender a 
prestar contas da vida, 
proclamar o Evangelho e 
fazer discipulado.  
Como?  
1. Praticando o Ensino 
Bíblico, para passar da 
Imaturidade para a 
Maturidade e da 
Maturidade para o Serviço.  
2. Intercedendo uns pelos 
outros, pela família e pelos 
apoiados de longe.  
3. Buscando sempre identificar a Presença de Jesus; sentir o poder de Jesus e 
aplicar o propósito Dele em cada encontro.  
 
ACONTECEU EM AGOSTO:     
 
FEIJOADA DA MARLENE EM AGOSTO  
No dia 19 a mais gostosa das feijoadas da Marlene, 
que serviu para ajudar na formação do Fundo da 
Construção do nosso Centro de Convivência e 
Espiritualidade.  

 
BATISMO DA MENOR 
MANUELLA 
Neta da Dona Angélica, filha da Flávia Márcia e 
Tiago. Vieram de São Gotardo e com os amigos 
celebraram em festa, no domingo dia 26 o batismo 
da Manuella.  
 

 
TURMA DE NEGÓCIOS  
EMPREGADO OU EMPREGADOR?  
EMPRESÁRIO OU EMPREENDEDOR?  
Reuniram em agosto, os empresários, para orar pelos seus 
negócios e trocar idéias. Interessados falar com Gilmar ou Keller.   
 

ImaturidadeImaturidadeImaturidadeImaturidade

MaturidadeMaturidadeMaturidadeMaturidade

LideranLideranLideranLideranççççaaaa
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A mesa e os bancos do Caminho de oração  
facilitam a contemplação e o silêncio.  

 
Local agradável para orar:  

 

• PELO PASTOR E FAMÍLIAS DA CPV: Pr. Geraldo Márcio, sua famí-
lia e a busca por um obreiro que auxilie o pastoreio em 2013;  

 
• PELOS NÚCLEOS: Como canal importante de rela-
cionamentos, evangelismo e discipulado, promovendo 
novos líderes que serão formados em cursos específi-
cos de teologia;  

 
• 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 CIDADANIA: Pelos movi-
mentos e projetos para o desenvolvimento social e cidadania  do nosso en-
torno;  

 
• PELO FUNDO DE CONSTRUÇÃO: Para o término da parte de cima 
com telhado, formando o Centro de Espiritualidade e Convivência das fa-
mílias e encontro de Núcleos 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” 

 

xxxx Caminho de oração 



9 

Contato, Setembro de 2012 

  
 
 
Edinburgh, 14 de Agosto de 2012 
Queridos irmaos em Cristo, 
 
Queremos compartilhar o nosso tempo em Londres, durante os jogos Olimpi-
cos, fazendo parte do grupo de Evangelismo da Christian Witness to Israel 
(CWI), More than Gold (evangelismo durante os Jogos Olimpicos) e a Igreja 
All Souls, igreja em que John Stott era Pastor e membro. A carta esta grande, 
reconheco, mas por favor leiam, afinal, voces investiram em nos. E cabe a nos 
prestar contas do que fizemos!! 
 
A proposta da CWI era nos oferecer oportunidades de Evangelismo entre os 
Judeus ortodoxos, que sao os moradores no bairro em que fica a sede do Semi-
nario Teologico de Londres; e nao Judeus, entre os Londrinos e os turistas dos 
Jogos Olimpicos no centro da cidade de Londres. 
 
Pelas manhas tinhamos devocional e orientacao sobre o evangelismo (nosso 
treinamento no CEM foi excelente). Recebiamos nossa sacola de lanche para o 
almoco e saimos em grupo. Nosso grupo era formado por irmaos de varias na-

coes: Holanda, Estados Unidos, Hong 
Kong, China, Romenia, Escocia, In-
glaterra, Israel, Hungria e nos, Brasi-
leiros. 
 
Todos com chamado aos Judeus. 

 
Mesa com folhetos  
Judeus Ortodoxos                                                                         
Evangelismo no bairro Judeu Ortodoxo 
 

xxxx Notícias do campo 
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No bairro de Judeus Ortodoxos trabalhamos assim: era montado uma mesa 
com literatura gratis para quem estivesse interessado. Tinha Biblia, Biblia em 
CD em varias linguas, livros sobre o Messias, Jesus, folhetos com profecias e 
cumprimentos no N.T, livretos sobre eternidade, Salvacao em Jesus, etc. Mui-
tas pessoas se aproximavam para escolher livros. Muitos Judeus olhavam, ape-
sar de nao querer pegar nada. Nossa equipe oferecia folhetos para os que pas-
savam. Eu tive oportunidade de ter uma conversa com senhora Judia. Eu disse 
que meu marido e sogra encontraram Jesus como o Messias de Israel, lendo os 
Evangelhos. Ela respondeu, verdade? Vou ler (os folhetos) quando chegar em 
casa!  Um outro Judeu se aproximou para conversar/questionar e quem o rece-
beu foi um Judeu Messianico e uma irma que falava Hebraico, na foto acima, 
ela esta de blusa vermelha e o Judeu messianico esta de bone. 
 
Nesse mesmo bairro, visitamos as casas de porta em porta, sempre em dois. 
Confesso que me senti como os Testemunhas de Jeova. As casas que visitei, 
somente um senhor aceitou receber os folhetos, os outros ou recusavam de 
forma educada ou recusavam de forma bem agressiva. Uma senhora falou para 
Emeric: Voce esta vendo isto aqui? Apontando para a Mezuza (fica no portal 
da casa). Isso significa que somos Judeus!!! As casas que tiverem isso na por-
ta, nao bata!!! E bateu com a porta na cara deles! c  mesmo assim Emeric nao 
se intimidou e continuou o trabalho conseguindo entregar os folhetos para pelo 
menos mais 3 familias judaicas 

 
Hora do almoco                                                        
Neste local Marcy encontrou a sra. 
Judia 
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Outro trabalho era no Cafe Eterno: Nessa rua passavam muitos Judeus 
Liberais, mais facil do que os Judeus Ortodoxos. Eles ate paravam para nos 
ouvir e conversar/questionar. A mesma estrategia da mesa com literatura 
gratis. E nossa equipe distribuindo folhetos para todos, pessoas do mundo 
inteiro que estavam na cidade para os Jogos. Nesse espaco cantavamos musica 
Crista, o irmao Hungaro fazia uma apresentacao no quadro mais ou menos: 
“advinhe que palavra eh essa?” A resposta no final era Jesus! Um outro quadro 
era: Qual a Resposta? Mas quando comecava a pregacao, o povo se retirava. 
So ficava um ou outro para conversar. Tive oportunidade de conversar com um 
senhor Filipino. 
 

   
Em frente ao Cafe Eterno (London Mission City)                    

Cantando na praça 
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   Entregando folhetos na praca.   Marcy tendo uma conversa com um Filipino.  
 
E finalmente, na Igreja All Souls: A estrategia era excelente e de otima locali-
zacao, bem no centro comercial de Londres! A igreja foi ornamentada com 
faixas nas cores dos arcos Olimpicos. Mesas e cadeiras foram postas na frente 
do Telao com transmissao dos Jogos Olimpicos. Dois pisos com teloes e jogos 
diferentes para escolher. Montaram um cafe e tinha ar condicionado. Londres 
estava quente, fazendo 28 graus. Para nos estava insuportavel! Nessa igreja 
trabalhamos em conjunto com a More Than Gold. Nos tinhamos que distribuir 
agua gratis para quem passava em frente a igreja e convida-los para entrar e 
assistir a transmissao dos jogos dentro da Igreja. Isso foi um sucesso! Com o 
calor, ate motorista de taxi e onibus paravam para pedir agua! Todos os dias 
bandas Cristas se revezavam na porta da igreja, ate um grupo de Brasileiros 
cantaram. As pessoas entravam para usar o banheiro, que estava sempre limpi-
nho, para descansar, comer alguma coisa e ver os jogos. A outra equipe se en-
carregava de sentar com quem entrou e comecar uma conversa amigavel. Cada 
dia revesavamos nas atividades, mas eramos livres para escolher o que mais 
nos agradava fazer. Outro grupo ficava no cafe servindo de garcon/garconete. 
Todos usavam a camisa: For all, for now, for ever.  
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Igreja All Souls                                
Entrada da Igreja distribuindo agua de graca e folhetos 
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Gostariamos de agradecer, de todo o coracao a ajuda recebida. A Igreja All 
Souls podera receber aqueles que se sentiram bem vindos na Igreja, resolvam 
retornar para o culto. Em frente a Igreja All Souls tem o predio da BBC. Mui-
tos funcionarios passam em frente a igreja. No inicio, nem olhavam para nos. 
No segundo dia, ja olhava e sorriam. No terceiro dia, recebiam a agua gratis, 
paravam para saber mais sobre o que estava acontecendo dentro da igreja e 
alguns ja entravam. Ate dois policiais entraram para se refrescar e usar o ba-
nheiro! E claro, sairam da igreja com livros da More Than Gold, com testemu-
nhos de Atletas Cristãos. 
 
Quanto aos judeus, alguns conseguiram ter uma conversa e os nomes foram 
anotados para orar e o grupo do CWI tentara novo contato com eles. Oro para 
que a senhora Judia que eu entreguei os folhetos encontre o Messias, Jesus; e a 
Paz que Ele nos traz, Shalom. 
 
Nesse tempo em que estivemos em grupo, sentimos novamente a agradavel e 
dificil sensacao de trabalhar em equipes de missionarios multiculturais. Esta-
vamos em um evento em que reuniu povos de diferentes culturas e linguas, 
mas nao era para adorar a Deus, e sim assistir os jogos. Nao sou contra, pois 
como Atletas, gostamos dos jogos. Mas que os povos tenham o coracao de 
Eric Liddel, medalha de ouro na Olimpiada de 1924 em Paris, e Missionario na 
China. Oremos para que um que seja tocado, retorne para seu pais, e ajude a 
mudar a geracao de seu pais. Quem sabe as Igrejas do Rio facam o mesmo na 
Copa do Mundo de Futebol e Rio 2016? Esperamos poder ir para ajudar, quem 
sabe?  
 
Os Jogos Olimpicos passados, ate Beijin, foram permitidos colocar Biblias nos 
alojamentos da Vila Olimpica, mas nao desta vez. O Comite Organizador de 
Londres 2012 nao permitiu porque esta sociedade eh multi cultural, de muitas 
credos de fe! Esta sociedade esta perdendo a fe no Criador e Salvador! 
 
Oremos para que a agua que servimos gratis, seja a porta para que muitos en-
contre a agua da vida, a agua que traz vida – Jesus! 
 
Nosso muitissmo obrigado! 
 

Emeric e MarcyEmeric e MarcyEmeric e MarcyEmeric e Marcy    
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O que é discipulado missional? 
É o processo para desenvolver a vida espiritual de uma pessoa a outra, no con-
texto de pequenos grupos de 5 a 10 pessoas.  
 
“Trabalhar na vida de algumas pessoas com a intenção de infundir em suas 
vidas a Palavra de Deus e as Boas Novas de modo que elas se tornem maduras 
e bem equipadas seguidoras de Jesus, comprometidas a fazer o mesmo na vida 
de outros.”  
 
O resultado a ser valorizado no discipulado é que o seguidor de Jesus seja ma-
duro e bem equipado. Esse compromisso é de investir na vida, gastando tempo 
para trabalhar num plano montando por Jesus para o crescimento espiritual, 
relacional e de prestação de contas.  
 
O objetivo final é que você aprenda e se sinta motivado, a infundir o resultado 
na sua vida também. Os encontros têm uma atmosfera relaxada, do tipo “venha 
como você está”. O líder como um facilitador, guia o grupo a criar um ambien-
te de auxílio e de confidências que abriga camaradagem e abertura.  
 
Os membros do grupo motivam uns aos outros à medida que, honestamente, 
compartilham os desafios que têm e auxiliam uns aos outros a crescer espiritu-
almente em tempos difíceis e normais.  
 

O que o discipulado não é? 
a) Apenas um currículo. Acreditamos que discipulado acontece devido a rela-
cionamentos, e não só devido a livros ou materiais.  
 
Embora haja um componente de aprendizado no discipulado, ele foca mais em 
viver e compartilhar a verdade, não apenas aprendê-la. Serve para auxiliar um 
processo de crescimento vida-na-vida, não um processo de currículo-a-
currículo.  
 
b) Apenas experiência e atividade da igreja. No entanto, um discípulo certa-
mente será ativo e persistente na Igreja. 
 
c) Apenas e meramente serviço. No entanto, um discípulo certamente desen-
volverá o coração e as habilidades de um servo e os transformará em ação. 
 
d) Apenas missão. Ainda assim, um discípulo desenvolverá e buscará um pla-
no de vida que é especificamente frutífero em termos de missão, como discípu-
lo ou seguidor de Jesus. Ele vai crescer em amor e em confiança em Jesus.  
 

EdgardEdgardEdgardEdgard 

xxxx Visão 
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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

 


