
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

C P V 
 Comunidade Presbiteriana de Viçosa 

CONGREGAÇÃO DA IPV  
Rua Jequeri, 215 – B.João Braz – Viçosa-MG -  36570-000 

Futura Sede – Rua Quinquin Fontes, 450 – Violeira  
 

www.homenet.com.br/ipv/CPV  
 
 

IPV – Igreja Presbiteriana de Viçosa 
PZMN – Presbitério Zona da Mata Norte 

SLM – Sínodo Leste de Minas 
IPB – Igreja Presbiteriana do Brasil 
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“Ide, portanto, fazei discípulos de 
todas as nações...” 
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VISUALIZAÇÃO DO OBJETIVO    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite sempre: 
 www.homenet.com.br/ipv/CPV  

 
 
 

Outras páginas interessantes:  
www.cem.org.br  

www.celulas.com.br  
www.ipb.org.br 

 
 
 

RELACIONAMENTOS 
 

Relacionamento é a palavra-chave para caminhar na 
visão da CPV. Sem relacionamento, a edificação, o 
evangelismo e o discipulado, estarão comprometidos. 
Entendemos ser preciso relacionar-se em três 
dimensões: 

 
1. Relacionamento com Deus 

A comunhão pessoal com Deus é necessidade 
primária, para a verdadeira espiritualidade. É algo que 
desenvolvemos na nossa particularidade, na nossa 
solitude, no nosso ‘quarto de escuta’. Um tempo diário 
para orar, meditar na Bíblia e ouvir a voz de Deus é o 
principal meio para desenvolver este relacionamento. 

 
2. Relacionamento na Igreja 

Somos chamados para viver em Comunidade. A idéia 
bíblica de Igreja envolve necessariamente 
relacionamentos. O convívio com os irmãos não está 
limitado aos encontros nas reuniões, mas acontece no 
dia-a-dia, num ambiente de amizade. Este convívio é 
que possibilita a real comunhão. 

 
3. Relacionamento fora da Igreja 

Não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E é 
para este mundo que somos chamados para ser ‘sal e 
luz’. Na cidade e no trabalho, convivemos com 
pessoas que não fazem parte da Igreja. Devemos 
investir nas amizades,  para que o evangelho se 
manifeste através de nós. 

1. Edificação 
2. Evangelismo 
3. Discipulado 
 
... através de  
Relacionamentos.  
 

Cidade/Bairro 

       Freqüentadores 

       Membros 

Membros  
Maduros 

   
 
 
 

 

 

 

Discipulado e 
vivência 
cristã  {



 

ÊNFASE DO ANO  
 

Fazer do discipulado um 
estilo de vida, onde cada 
pessoa busque imitar a 
Jesus e transformar o seu 
‘círculo imediato de 
relacionamentos’ também 
em discípulos de Jesus.  

 

 

 

APAIXONANDO-
SE PELA VISÃO 

 

Não basta ter a visão, é 
preciso apaixonar-se por 
ela. Cada participante da 

CPV, é convidado a se 
doar, caminhar e 

trabalhar dentro da visão, 
desenvolvendo 

relacionamentos 
saudáveis e consistentes, 
para que a glória de Deus 

seja uma realidade na  
Comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA 
 

1981 a 1990 – Sob a liderança do Rev. Elben 
César, foram realizadas algumas reuniões com 
moradores da região de Silvestre e João Braz, 
culminando com a compra de 2 lotes na Rua 
Tiradentes, pela venda do lote e capela no 
Cantinho do céu. 

 

1991 a 1999 – Um ponto de pregação na garagem 
do senhor Edson foi testado por uns 2 anos. Foi 
realizada uma semana de impacto com o grupo 
Simonton de SP, junto com uma pesquisa sócio-
cultural sob a coordenação do Rev. Cláudio Marra, 
envolvendo todo o bairro.  

Em 1993 um núcleo de estudos bíblicos iniciou em 
casa com os adolescentes Baêtas e depois com as 
famílias Colpani, Dergam e Couto Pacheco.   

 

Fev/2000 – Acampamento dos moradores da 
região num sítio em Ponte Nova para discussão 
sobre a formação de uma nova igreja 
presbiteriana na região. Nasce o 2º núcleo no lado 
direito do bairro. 

 

Jun/2000 – Dia 18, inauguração do ponto de 
pregação na Rua Jequeri, com cultos aos 
domingos às 18 horas e oração todos os dias de 
terça a sexta, mantendo as reuniões de núcleos 
nas casas às segundas-feiras.  

CONGREGAÇÃO DA IPV 
(PZMN – SLM – IPB) 

 
Domingos:  

E. Dominical–9h30   
Cultos–18h00  
 

Quartas:  

Intercessão–19h40  
 
Núcleos nas casas:  

Conforme Escala nos  
Boletins semanais  
 

Mesa Diretora:  

Auke Ricardo (Pastor)  
Edgard (Presidente) – 3891-8557  
Osmar Ribeiro (Vice) – 3891-3382  
Jussara (Secretária) – 3891-6394  
Angélica (Tesoureira) – 3891-2311  
Wiliam (Pb.Conselheiro) – 3891-3098 
James (Missionário) – 3892-2739   
Emeric (Missionário) – 3891-8497 
 
Diáconos e Aux:iliares   

Ademir – 3892-8657  
Edson – 3891-4250   
Sílvio – 3891-8799  
Ubiracy – 3892-3752   
 
Conta Bancária CPV  

CEF -  Ag. 0584  
Conta 614-0  

Oper. 03 
 
 

Boletins  

Acesse os 5 últimos números  
na página da CPV na internet.  
 

“Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro” 



Fev/2001 – Organização em Congregação, com 
eleição da primeira Mesa Diretora (Edgard, 
Beatriz, Lígia, Elíbia e Wiliam).  

 

Set/2001 – Início da Escola Dominical com 3 
classes de crianças (20 alunos) e 3 classes de 
adultos (35 alunos). Registro em Cartório da 
escritura de troca com o Tinôco dos 2 lotes, pelo 
atual terreno da violeira. 

 

2002 – Remarcação da frente do terreno pela 
troca de parte da área com o Campestre; plantio 
de 51 árvores como lançamento fundamental, dia 
15 de novembro; plantio do gramado no 
campinho de 500 m2  e colocação do portão de 
entrada no terreno.  

 

Jan/2003 – Primeiro obreiro de tempo integral 
(Cácio e Elisângela), em parceria com a Oitava IP 
de BH.  

 

Ago/2003 – Dia 22, inauguração do quiosque no 
terreno com um luar de oração.  

 

Jan/2004 – Calçamento em pedra fincada na 
entrada do terreno até o quiosque.  

 

Fev/2004 – Dia 5, convite ao Pr Auke Ricardo van 
der Meer e sua esposa Nilze Santana.    

CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE 
 
O terreno da CPV tem mais de 10.000 m2, 
estrategicamente localizado no centro de 3 bairros: 
João Braz, Recanto da Serra e Violeira. A região tem 8 
mil habitantes,  em franco crescimento devido à 
existência da Faculdade de Direito e projetos de 
expansão, como: Univiçosa, para 5 mil alunos; 
Faculdade de Viçosa-FDV em Novo Silvestre; Parque 
de Empresas de Base Tecnológica do Centev-UFV no 
CBIA e o plano diretor municipal que prevê 
urbanização do Aeroporto ao Centev.  
O terreno já está ocupado com arborização, 
calçamento, campinho de futebol e quiosque.  
O projeto das salas de treinamento e salão de cultos, 
está sendo discutido e analisado, tendendo a ser 
simples, prático e bonito. 

 
 

V I S Ã O  
Como Comunidade local, a CPV tem a visão de ser: 

 

1. Uma igreja relacional  

Onde todos nutrem relacionamentos saudáveis e 
profundos, através dos quais edificam uns aos outros, 
evangelizam amigos e discipulam os novos na fé. 
Celebram ao Senhor na grande reunião (culto – 
templo) e vive a comunhão nas pequenas reuniões 
(núcleos – casas), com o objetivo de transformar 
cada pessoa num verdadeiro e frutífero discípulo de 
Jesus. 

 



2. Uma igreja avivada  

Onde todos prezam por uma vida santa e consagrada 
ao Senhor, confessando seus pecados a Deus e aos 
irmãos, com abandono dos mesmos. Uma igreja que 
ora com honestidade e contrição, buscando sempre 
ouvir a voz de Deus no seu quarto de escuta, para 
proclamar fora das paredes. Que busca na Bíblia seus 
princípios de conduta prática e caráter transformador. 
Tem autoridade e unção do Espírito. E celebra ao 
Senhor de forma viva e agradável. 

3. Uma igreja missionária  

Que deseja anunciar o evangelho à “todo o mundo”, 
fazendo o nome de Deus conhecido a “toda criatura”, 
entre “todas as nações”, “até os confins da terra”. Que 
vê o mundo como campo missionário, importando-se 
com os de longe e com os de perto, com a alma e com 
o corpo. Que prega salvação espiritual e dignificação 
social. Que é relevante para a sociedade onde está 
inserida e envia seus filhos a outras partes do mundo, 
para a glória de Deus.  
 
 
 

CAMINHANDO NA VISÃO 

 

Para caminhar na visão, a CPV enfatiza três princípios 
bíblicos que funcionam como um tripé na 
Comunidade. 

 

Edificação – I Ts 5.11 

Somente o próprio Deus pode edificar a Sua igreja, 
entretanto, aprouve a Ele nos usar neste processo de 
edificação. Não é apenas o pastor/pregador que é 

usado para edificar, mas todo e qualquer cristão 
autêntico pode edificar. Uns edificam aos outros à 
medida que exercitam seus dons, talentos e 
ministérios. Através de relacionamentos saudáveis, 
compartilhando as bênçãos e dificuldades do dia-a-dia, 
orando e ministrando uns aos outros, e assim, todos 
são edificados e usados como edificadores.  

 

Evangelismo – At 5.42 

A igreja não é uma comunidade ‘umbigocêntrica’ 
(voltada para o seu próprio umbigo). É sim uma 
comunidade sem fronteiras, vocacionada para ser 
bênção a todas as pessoas, seja do outro lado do 
mundo ou do outro lado da rua. Assim, a igreja não 
pode existir sem evangelismo, pois ela não é um fim 
em si mesma. Cada participante deve orar e falar de 
Jesus para seu ‘círculo imediato de relacionamentos’, 
conduzindo seus amigos a Cristo. 

 

Discipulado – Mt 28.19 

Discipulado é muito mais que o período de 
fundamentação básica na fé cristã do novo convertido. 
É sim um estilo de vida, onde estamos sempre 
procurando parecer mais e mais com Cristo, deixando 
que Ele forje em nós o Seu caráter. Mas os novos na 
fé podem caminhar da imaturidade à maturidade, e da 
maturidade ao serviço. A melhor forma de crescermos 
na fé, é caminhando com alguém um pouco mais 
experiente. Desta forma, todos os membros maduros 
da CPV, são convidados a, através de 
relacionamentos, formarem parcerias de discipulado 
com aqueles que estão iniciando sua caminhada, com 
o objetivo de crescerem juntos, rumo ao ministério 
cristão.   



 

O QUE É O CAMINHO DA CPV? 
É a estrutura de treinamento, que visa conduzir todos à 
maturidade cristã.  

Espaço Pessoal 

Todos podem desenvolver uma vida consagrada ao Senhor, 
numa caminhada de relacionamento pessoal com Ele. A 
devoção pessoal, através da oração e meditação bíblica, é o 
meio mais eficaz de comunhão com Deus. 

Espaço Comunidade 

O centro da vida em comunidade está nos cultos e núcleos. 
No culto todos celebram ao Senhor como comunidade e 
recebem a ministração da Palavra. Nos núcleos todos 
relacionam, oram uns pelos outros, aprofundam e aplicam 
a mensagem de domingo. Os líderes mentoreiam, os 
maduros discipulam e os novos são discipulados.  

Esporadicamente realiza-se eventos com fins variados, 
como piqueniques para confraternização, comemorações 
para ações de graças e programações evangelísticas. 

Espaço Treinamento 

É a Escola Dominical, onde todos podem adquirir uma boa 
bagagem bíblico-teológica, para firmar sua fé e melhor 
servir. 

O ministério infantil utiliza material adequado às diferentes 
faixas etárias, porém, tendo um mesmo princípio bíblico 
semanal para todas as crianças até 12 anos, que é 
reforçado nos núcleos e em casa com os pais. 

Enquanto isto, os adultos passam pelo ‘ciclo básico de 
treinamento’, estudando inicialmente 1-Doutrinas, dando 
seqüência com 2-Vida Cristã, 3-Panorama do Antigo 
Testamento e 4-Panorama do Novo Testamento. 
Depois deste ciclo básico – de quatro quadrimestres – a 
pessoa poderá participar de uma classe do seu interesse ou 
assuntos atuais. Os disponíveis e interessados em liderar 
núcleos, poderão fazer a classe de Treinamento de 
Líderes.  

“Relacionamento começa no quarto de escuta”  



ESTRUTURA DE NÚCLEOS 
 
A CPV funciona com todas as suas atividades voltadas 
para os núcleos (células). Os Núcleos funcionam em 
rodízio semanal nas casas, tendo 5 a 15 participantes, 
para facilitar os relacionamentos. A edificação, o 
evangelismo e o discipulado, acontecem a partir das 
amizades que surgem nos núcleos.  
Cada núcleo tem um líder e um auxiliar, visando 
multiplicar-se. A CPV valoriza a participação em núcleo 
de geração  integrada (crianças e adultos) e núcleo 
homogêneo (adolescentes ou jovens). Na reunião 
semanal de núcleo, a mensagem do culto de domingo 
é discutida, aprofundada e aplicada à cada um. 

 
CICLO VITAL DO NÚCLEO 

 

Todo núcleo deve passar por cinco etapas básicas, iniciando 
com sua formação e concluindo com sua multiplicação, 
quando novamente repetirá o processo. 

1-CONHECIMENTO – Descoberta, formação do grupo. 

 

2-CONFLITOS – Descoberta das diferenças, soluções dos 
problemas, aprofundamento dos relacionamentos. 

 

3-COMUNIDADE – Desenvolvimento de confiança, 
edificação, pastoreio, treinamento, novos amigos. 

 

4-CRESCIMENTO – Evangelismo, proclamação, envolvimento 
e discipulado pessoal.  

 
5-MULTIPLICAÇÃO – Celebração, alegria e comemoração.  

CADA REUNIÃO DE NÚCLEO TEM 

 
ENCONTRO – Homem para homem (20 min) 
 

Chegada dos participantes, num ambiente de 
confraternização e bate-papo informal, seguido por 
um quebra-gelo, com o objetivo de deixar todos à 
vontade e facilitar o conhecimento uns dos outros.  

 
EXALTAÇÃO – Homem para Deus (20 min) 
 

Louvor e adoração, através de cânticos e orações. 
Oportunidade para apresentar motivos de oração e 
interceder uns pelos outros. 

 
EDIFICAÇÃO – Deus para homem (40 min) 
 

Estudo bíblico, em forma de bate-papo informal, 
visando a aplicação da mensagem de domingo ao dia-
a-dia de cada um. Todos devem participar. As crianças 
se retiram para um local à parte, onde terão um 
estudo adaptado à sua realidade, aplicando o mesmo 
princípio da última Escola Dominical.  

 
EVANGELISMO – Deus através do homem (10 min) 
 
Compartilhar e orar nominalmente pelas pessoas do 
círculo imediato de relacionamentos de cada 
participante.  
 
 
 
 
 

“Ser discípulo, é ser parecido com Jesus” 


