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NA CORRENTEZA ou LIVRES 

 
Texto Básico  - Mt 5.1,2   
 
Sugestões de algumas perguntas  
  

• Algo de especial chamou sua atenção na mensagem de domingo?  

• Qual efeito prático que surtiu na sua vida? 

• Quais grupos você identifica neste texto? 

• Para você, o que é fazer parte da multidão?  

• O que é multidão?  

• Jo 6.26 - Listar coisas ou características que nos levam para a multidão ou 
escravos deste século.  

• O que é ser discípulo? 

• Podemos ser discípulo e multidão ao mesmo tempo?   

• Jo 6.60 – É fácil ser discípulo?  

• Rm 6.18 – Fomos libertos de que? De que lado nós estamos?  

• O que pretende fazer, em termos práticos, quanto a isto?  

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA 
 1 – Assembléia de planejamento para membros e congregados da CPV, no 
quiosque – sábado, 6, 14h30.   
 2 – Enviar as crianças para o ensaio da cantata com a Tia Edna na CPV.  
   

Wagner – CEM   
Domingo, 30.nov.2003
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A FRAQUEZA HUMANA 
 

I Co 2.1-5 (ênfase no v.3) 
 
• O que foi mais relevante para você no sermão de domingo? 
• Algo especial chama sua atenção neste texto? Como isto se aplica à sua vida? 
 

I Co 2.3 – Você já se sentiu assim... fraco e tremendo de medo? 

• O fato do apóstolo Paulo ter sentido isto também, te consola? 

 

I Co 1.26-29 (ênfase nos vs. 27,28) – O que é mais interessante neste texto, para você? 

• Você se identifica com algo nele? 

 

II Co 12.7-9a (ênfase no v. 9a) com II Co 4.7 – O que estes dois texto tem em comum? 

• Quem é ‘vaso de barro’ e o que é ‘o tesouro’? (vaso – homem; tesouro – a glória de 

Deus, cf. v.6b) 

• Você crê que Deus pode te usar, com todas as suas fraquezas, medos, tremores, 

limitações...? 

• Se lembra de algum exemplo bíblico sobre isto? 

Cácio 
23/11/03 
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COMO ENFRENTAR AS CRISES  

 
Mateus 15.21-28 
 
• O que foi mais relevante para você no retiro? 
• Algo especial chama sua atenção neste texto? Como isto se aplica à sua vida? 
 

vs.22 – Qual foi a atitude desta mulher, quando viu Jesus? 

* E como tem sido a sua atitude em relação as dificuldades da vida? 

vs.23a – Qual foi a reação de Jesus? 

• Você já enfrentou o silêncio de Deus? Como foi? 

vs.23b – O que mais ela enfrentou, que poderia desanimá-la? 

• Você já enfrentou oposição de pessoas que tentam impedir você de se aproximar de 

Deus? 

vs.24-26 – O que Jesus estava querendo ver com esta atitude? 

• Você já se sentiu provado por Deus? E como reagiu? 

vs.27 – Qual foi a reação da mulher? 

Vs.28 – Qual foi a ação final de Jesus? 

• Como você pode aplicar isto à sua vida? 

 
Pr. Beto 

16/11/03 
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“SAL E LUZ” 
O Papel da Igreja no Mundo 

 
Mateus 5.13-16 
 
• Algo especial chama sua atenção neste texto? Como isto se aplica à sua vida? 
 
• Como você avalia a situação do mundo hoje? Concorda que o mundo está em estado 

de deteriozação? 

• Para quê serve o sal e para quê serve a luz?  

• Você concorda, que somente a igreja é sal e luz? 

• Qual seria então, o papel da igreja no mundo? 

• Você tem cumprido o seu papel de sal e luz? Fale como. 

• Você influencia mais ou é mais influenciado, pelo mundo? 

• O que seria o sal e o que seria a luz na vida do cristão? 

• Você concorda que é possível ser sal imprestável e luz inútil, mesmo sendo crente? 

• O que seria um ‘cristão insípido’ e um ‘cristão debaixo do alqueire’? 

• Você se sente assim? 

 
AVISOS 

 
• Domingo próximo, Retiro Espiritual – saída da CPV, às 7h. 
• Quem puder, favor contribuir. Sugere-se, 30,00 por família ou 7,00 por pessoa. 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 2003. 
 
 

Cácio 
09/11/03 
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ALGUNS LIÇÕES PRÁTICA, SOBRE  
O EVANGELHO, EM AT 16 

 
Atos 16.16-34 
 
• Algo especial chama sua atenção neste texto? Como isto se aplica à sua vida? 
• E das ‘lições’ apontadas no sermão de domingo, alguma falou de forma especial com 

você? 
 
1. O Evangelho é Um Agente de Libertação  (vs.16-18) 
• A moça adivinhadora foi liberta de um espírito maligno. De quê mais o evangelho 

liberta ao homem? 
• Você foi liberto de quê, quando recebeu Jesus? Precisa ainda ser liberto de alguma 

coisa? 
 
2. O Evangelho Desperta Oposição (vs.19-24) 
• Você se lembra como era esse ‘cárcere interior’? 
• Você já enfrentou alguma oposição por causa do Evangelho? 
• Você concorda que o evangelho não é apenas um ‘mar de rosas’? 
 
3. O Lugar não Faz a Pessoa, mas a Pessoa, Cheia do Evangelho, é que Faz o 

Lugar (v.25) 
• O que dava condições a Paulo e Silas, de mesmo em tamanho sofrimento, estar 

orando e cantando? 
• Como você tem encarado dos problemas da vida? 
 
4. As Cadeias Humanas não Podem Prender o Evangelho de Deus (vs.25b-34) 
• Você tem aproveitado todas as oportunidades, para pregar o evangelho? 
 
5. O Evangelho Contempla a Família (vs.31,32) 
• De que maneira, o evangelho que você vive, tem influenciado a sua família? 

Cácio 
02/11/03 
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DOIS HOMENS DE GRANDE INFLUÊNCIA 

 
Isaías 53.1-12 
 
• Este texto é um profecia acerca do sofrimento de Jesus, proferida cerca de 800 anos 

de Jesus nascer! Algo de especial chama sua atenção na mesma? 
• Como isto se aplica à sua vida? 
 
v.11 – Qual seria o ‘fruto do seu penoso trabalho’? 
• Você se considera fruto deste ‘penso trabalho’? 
• Acha que o Senhor está ‘satisfeito’ com você? 
 
• O pregador de domingo, mencionou dois homens de grande influência em toda a 

humanidade. Você se lembra quais foram estes homens? (Alexandre, o Grande – 
imperador grego; e Jesus, o humilde – salvador da humanidade). 

• Quais legados Alexandre, o Grande, deixou para nós? (teatro, história, escola...)? 
• Qual era o grande desejo de Alexandre? (conquistar, subjugar o  mundo) 
 
• E Jesus, o humilde, quais legados deixou para nós? 
• Qual era o grande desejo de Jesus? 
 
• Sua vida se identifica mais com Alexandre (o grande, conquistador) ou com Jesus (o 

humilde servo sofredor, salvador do mundo)? 
 
 

Timóteo Carriker 
26/10/03 
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PRINCÍPIOS PARA SE TER BONS RELACIONAMENTOS 
 
Mateus 7.24-27 
 
Qual a diferença do falso profeta para o falso professo? 
 
1. PRINCÍPIOS DIRIGIDOS PARA RESULTADOS DESEJADOS (7.12) 
• Você tem procedido com os outros, como gostaria que os outros procedessem com 

você? 
• Tem alguma experiência neste sentido? 
• Qual a área da sua vida, que você precisa investir melhor? 
 
2. PERDÃO TERAPÊUTICO 
• Você tem perdoado de coração? 
• Conhece alguém com enfermidade, causadas por mágoas? (física, emocional e 

espiritual) 
• Qual o tipo de perdão mais praticado por você? 
• Você tem colocado em prática os ensinamentos de Jesus? 
 
SUGESTÕES PARA LEITURA: Ez 33.31-33; Sl 1; Hb 12.14-15; II Sm 14 
 
 

Geraldo Márcio 
19/10/03  

 
 
 
 

 
 
 
Emeric 
12/10/03
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CUIDADO COM O CORAÇÃO 

 
I Crônicas 21.1-13 
 
• Algo de especial chama sua atenção neste texto? 
• Como isto se aplica à sua vida? 
 
vs.2 c/ 11,12 – Porque Deus ficou tão irado com Davi? 
• Você já agiu ou tem agido como Davi? 
• Leia Salmos 20.7,8 e 127.1. Isto fala algo a você? 
 
v.1 – O que você entende por este “incitou a Davi”? 
• Compare com Atos 5.3. Tem alguma coisa em comum? 
• Você concorda que o alvo do Diabo é o seu coração?! 
• Você já se sentiu “incitado” alguma vez? 
• Que tipos de “idéias ruins” têm passado por seu coração? 

(pensamentos, lembranças, desejos pecaminosos... soberba, exaltação, 
autosuficiência, independência... ódio, rancor, ressentimento... frustração, desânimo, 
sentimento de derrota, de cula...) 

 
• Provérbios 4.23 fala algo com você? 
• Como “guardar o coração”? (Salmos 119.11). 

Cácio 
05/10/03 



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 

Núcleos de Relacionamento 

Roteiro para a Edificação 

---------------- “Cada casa uma igreja, cada membro um ministro” --------------- 

 
“CAMA CURTA E COBERTOR ESTREIRO” 

 
Isaías 28.20 
 
• Você consegue imaginar esta situação? 
 
• Qual a mensagem deste versículo para nós hoje? 

(Era um provérbio popular da época, significando desconforto total, ruína pessoal. 
Podemos resumir sua mensagem para hoje, como: “a vida sem Deus é um 
fracasso”!) 

 
• Você já se sentiu assim (numa ‘cama curta com um cobertor estreito’)? Em qual área 

da sua vida 
 
• Por que muitos vivem nesta situação? 
 
• Você concorda que, às vezes, nos acostumamos com uma vida fracassada, sem 

Deus? 
 
• Você concorda que, às vezes, continuamos fracassados por que não queremos 

deixar o fracasso (sabemos o que é melhor, mas optamos em permanecer na ‘cama 
curta...’)? 

 
• Você já experimentou algo assim? 
 
• O que podemos fazer para deixar a ‘cama curta e o cobertor estreito’? 
 
 

Geraldo Márcio 
28/09/03 
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OS MUROS DAS NOSSAS VIDAS 
 
Neemias 2.11-18 
 
• Você entendeu esta história? 

(Os muros de Jerusalém haviam sido destruídos uns 150 anos antes de Neemias, 
quando o rei babilônico Nabucodonosor, invadiu, destruiu e subjugou Jerusalém. 
Neemias retorna então para a sua terra com o propósito de reconstruir aqueles 
muros.) 

 
• O que mais chama a sua atenção nesta história? 
• Como isto se aplica à sua vida? 
 
vs.17-18 – Para que servem os muros? 
 
• Alguns muros impendem o pecado entrar em nossas vidas. Você pode citar alguns 

exemplos? 
• Estes muros precisam estar em pé e bem fortificados. Você precisa reconstruir algum 

muro da sua vida? 
 
• Outros muros, impedem Deus de operar em nós! Você pode citar alguns exemplos? 
• Estes muros precisam ser destruídos. Você precisa destruir algum muro da sua vida? 
 
 

Emeric 
21/09/03 
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ENVIANDO PARA LONGE OS QUE SÃO BÊNÇÃO PERTO 
 
Atos 13.1-3 
 
• O que mais chama a sua atenção neste texto? 
• Como isto se aplica à sua vida? 
 
v.1 – Como era a liderança da igreja de Antioquia: homogênea ou heterogênea? 
• Você tem facilidade de trabalhar com pessoas diferentes? 
 
v. 2 – Quem estava “servindo ao Senhor e jejuando”?  
• Isto te fala alguma coisa? 
• Que tipo de “serviço” eles estavam realizando? 
• Você tem sido uma bênção onde você está? 
• Você crê que Deus te chamou e separou para uma obra específica também? Qual é a 

sua vocação? 
 
v.3 – Quem “jejuou, orou e impôs as mãos”? 
• O que a imposição de mãos significa, neste caso? 
• Qual é a sua responsabilidade para como aqueles que são enviados? 
 
 

Cácio 
14/09/03 
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O MINISTÉRIO DA RECONCILIAÇÃO 
 
I Co 5.18-6.3 
 
5.18,19 - O que você entende doestes versículos? 
• Por que se fez necessário, Deus nos reconciliar com Ele? (Rm 3.23) 
• Como se deu esta reconciliação entre o Deus e o homem? Quem tomou a iniciativa? 
• Você já experimentou esta reconciliação? Como se deu? 
• Com era sua vida antes e como é agora? 
 
5.20 – O que você entende deste versículo? 
• O que é ser um ‘embaixador em nome de Cristo’? 
• Você se considera um ‘embaixador’ de Deus? 
• Você tem agido como tal? 
 
6.1 – O que você entende deste versículo? 
• O que é ser ‘cooperador de Deus’? 
 
6.3 – E deste versículo, o que você entende? 
• Como deve ser o comportamento de um ‘embaixador’ ou ‘cooperador’ de Deus? 
• Como você está em relação a estas coisas? 
 
 

Valberto 
07/09/03 
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ALIANÇA OU NEGÓCIO 
 
GÊNESIS 28.10-22 
 
• O que mais te chama a atenção neste texto? 
• O que mais te chamou a atenção na mensagem de domingo? 
 

vs.13-15 – Quais são as promessas que Deus fez a Jacó? 
• A quem Deus já havia feito estas promessas antes? (Gn 12.1-3; 26.3-5) 
• Qual nome você daria a estas promessas? Ou, o que Deus estava fazendo através 

delas com Jacó? 
 
vs.16-19 – Você se lembra qual a diferença entre Betel Babel? 
 
vs.20-22 – Quais são as condições que Jacó colocou pra Deus? 
• Qual nome você daria a estas condições? Ou, o que Jacó estava fazendo através 

delas com Deus? 
• Quem estava no “centro” do negócio de Jacó: Deus ou seu ego? 
 
• O SEU RELACIONAMENTO COM DEUS TEM SIDO UMA ALIANÇA OU UM NEGÓCIO? 
 

Jony 
31/08/03 
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ANSIEDADE 
 
MATEUS 6.25-34 
 
• O que mais chama a atenção na mensagem? 
• Qual efeito prático isto teve para você? 
 
• Quais motivos que te causam ansiedade? 
• O que a ansiedade produz em sua vida? 
• Tente lembrar de uma situação difícil que parecia não ter jeito e Deus agiu? 
• Se Deus sabe que você necessita de algo, porque as vezes a Sua providência demora 

tanto? 
• Eu tenho tentado resolver os meus problemas por mim mesmo? 
• Eu tenho colocado diante do Senhor as minhas ansiedades por menores que elas 

sejam? 
• Você permite que as suas ansiedades controlem a sua vida? 
 

Emeric 
24/08/03 
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QUANDO A IGREJA ORA! 
 
ATOS 4.23-31 
 
• O que mais te chama a atenção neste texto? 
• Algo de especial chamou sua atenção na mensagem de domingo? 
• Esta oração (vs.23-30), foi uma reação ao quê? (vs.1-22) 
• O que aconteceu quando a igreja orou? (v.31) 
 

1. DEUS SE MANIFESTA 

• O que significa esse tremor do local onde estavam? (Ex 19.18; Is 6.4) 
• Você se lembra de algum outro lugar no livro de Atos, onde Deus se manifestou em 

resposta à oração da igreja? 
• Você já experimentou alguma manifestação especial de Deus em sua vida, como 

resposta à oração? 
 
2. OS CRENTES FICAM CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO 

• O que você entende por “enchimento” do Espírito? 
• Você se lembra de algum outro lugar no livro de Atos, onde os cristãos ficaram 

“cheios do Espírito Santo”? 
• Como Pedro era antes e como ficou depois de experimentar esse “enchimento”? 
• Você já experimentou um “enchimento” do Espírito Santo? 
 
3. OS CRENTES TÊM AUTORIDADE PARA PREGAR 

• O que você entende por “intrepidez”? 
• Você se lembra quais os comentários que se faziam acerca do ensino de Jesus? (Mt 

7.29; Mc 1.22) 
• Como você entende o v.13 deste capítulo? 
• Você sente autoridade de Deus para falar do evangelho para outras pessoas? 
• COMO É A SUA VIDA DE ORAÇÃO? 

 
 

Cácio 
17/08/03 
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PARCERIA COM DEUS 

 
JOÃO 6.1-15 
 
• Algo de especial chamou sua atenção na mensagem de domingo? 

• O que mais te chama a atenção no texto? 

• O que este texto tem haver com o mundo de hoje? 

v.5 – Jesus resolveu logo o problema ou envolveu os seus discípulos? 

• Ele faz assim ainda hoje? 

v.7 – Os discípulos tinham como sanar todas aquelas necessidades? 

• E hoje, temos como resolver todos os problemas do mundo? 

• Qual é então o plano de Jesus: Mt 28.20? 

• Jesus formou parceria com quem no texto de João 6? 

v.9 – O que era aqueles peixinhos e pães diante daquela grande multidão? 

• Você crê que Ele pode transformar em muito o pouco que você tem? 

• O QUE VOCÊ TEM PARA OFERECER A JESUS? 

vs.14,15 – Porque Jesus não aceitou a coroação? 

• Ele quer fazer parte dos NOSSOS planos, ou quer que façamos parte dos planos 

DELE? 

 
“Greg” 

10/08/03
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O PARADIGMA BÍBLICO DO PERDÃO 
 
MATEUS 18.21-25 
 
• Algo de especial chamou sua atenção na mensagem de domingo? 

• Qual efeito prático que surtiu na sua vida? 

 

• Para você, o que é perdoar? 

• Você concorda que quando há perdão, o poder de agressão da ofensa é neutralizado? 

v.22 – O que Jesus quis dizer com 70 x 7? Devemos perdoar o irmão 490 vezes? 

v.24 – Você se lembra quanto eqüivale em reais “dez mil talentos”? 

v.28 – E “cem denários”? 

• O que Jesus quis ensinar com este contraste? 

• Você concorda, que quando não perdoamos ao próximo, estamos agindo igual a este 

primeiro servo? 

• Leia Ef 4.32 e Cl 3.13 - Qual é o paradigma bíblico do perdão? 

• Deus nos perdoou porque merecíamos perdão? 

• VOCÊ PRECISA PERDOAR E/OU PEDIR PERDÃO A ALGUÉM? 

• O que pretende fazer, em termos práticos, quanto a isto? 

• Quem é o mais prejudicado, quando não há perdão? 

 
Cácio 

03/08/03 
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ÉTICA versus ESTÉTICA 
 
Mt 23.25-28 
 
• Algo de especial chamou sua atenção na mensagem de domingo? 
• Qual efeito prático que surtiu na sua vida? 
 
• Com o que a sociedade de hoje se preocupa mais: ética ou estética? 
• A ‘estética’ vai além da aparência física. Cite alguns exemplos. 
• Será que já era assim na época de Jesus? 
• Você já se viu confrontado por esses valores distorcidos da sociedade? 
• Avalie você mesmo em relação a isto: o que é mais importante pra você, a ética ou a 

estética? 
 
• II Sm 14.25 – O que você sabe acerca de Absalão? 
• Ele é um bom exemplo da ‘estética sem ética’? 
 
• O que você acha do concelho de Paulo em I Tm 4.7b,8? 
• Em que você tem se exercitado mais? 
 

Reve 
27/07/03 
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“ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO” 
 
EFÉSIOS 5.18 
 
• Algo de especial chamou sua atenção na mensagem de domingo? 

• Qual efeito prático que surtiu na sua vida? 

 

• O que você entende por estar/ser ‘cheio do Espírito’? 

• Você concorda que nem todo cristão é ‘cheio do Espírito’? 

• Como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? 

• Leia Lucas 24.49. Que ‘promessa é essa’? (compare Joel 2.28,29 com Atos 2.1-4 

para achar a resposta) 

• Compare agora Atos 2.14-18 e 2.38,39. Você concorda que a ‘promessa’ é para 

todos nós? 

• Você está satisfeito com o seu relacionamento com o Espírito Santo ou acha que 

pode experimentar algo mais profundo? 

 
Cácio 

13/07/03 
OBS: Todos os textos citados 
Ef 5.18 
 
Lc 1.15 (João Batista); v.41 (Isabel); v.67 (Zacarias); 4.1,14 (Jesus) 
24.49 (orientação aos discípulos, se ref. a Jl 2.28,29);  
 
At 1.8 (idem); 2.4 (cumprimento); 4.8 (Pedro); 4.31 (todos); 6.3 (os diáconos); 6.5,8 e 
7.55 (Estevão); 9.17 (Paulo); 11.24 (Barnabé); 13.9 (Paulo); 13.52 (discípulos de 
Antioquia). 
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O PREÇO DO DISCIPULADO 
 
LUCAS 14.25-33 
 
• Algo de especial chamou sua atenção na mensagem de domingo? 
• Qual efeito prático que surtiu na sua via? 
 
• O que você entendeu das duas parábolas (“torre” – vs.28-30 e “guerra” – vs.31,32)? 
• O que as duas têm em comum? 
• Então, qual foi a resposta de Jesus para as “multidões” do v.25? 
 
1. PRIORIDADE AO SENHOR – v.26 
• Compare com Mt 10.37 e comente o que você entendeu deste texto? 
• Jesus é a prioridade número 1 da sua vida? 
 
2. MORTE PESSOAL 
• O que você entende por “tomar a cruz”? 
• Você já morreu para si mesmo? 
• Leia Gl 2.19,20: Você pode dizer como Paulo? 
• Leia também Gl 6.14: Você pode dizer como ele? 
 
3. RENÚNCIA DE TUDO 
• Tudo o que você tem pertence mesmo ao Senhor? 
• Você tem sido um bom mordomo? 
• Sua finanças confirmam isto?  
• Você tem sido fiel nos dízimos? 
 

Cácio 
06/07/03 
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CINCO RECOMENDAÇÕES BÍBLICAS 
 
Pode ser que não haja tempo suficiente para conversar relevantemente 
sobre todas estas ‘recomendações’. Se for o caso, é melhor explorar de 
forma relevante 2 ou 3 apenas, do que ver todas de forma superficial 
(explore as que mais marcaram, por ex.). 
 
• Você se lembra de alguma das ‘cinco recomendações’ da mensagem de 

Domingo? 
 
• qual ‘recomendação’, cada personagem e/ou texto te lembra? E como 

é sua prática de cada uma? 
(vc pode ir lendo os textos e fazendo estas duas perguntas em cada 
um delses...) 

 
1. Maria – Lc 1.38/Pv 23.26 
(Entregue diariamente a sua vida a Deus) 
 
2. Samuel – I Sm 3.10 
(Ouça regularmente a voz de Deus com o coração) 
 
3. Jeremias – Jr 1.4-7 
(Obedeça sempre à vontade de Deus) 
 
4. Davi – I Sm 17.45,46 
(Lute na obra do Senhor com fé e coragem) 
 
5. “A menina serva de Naamã”- II Rs 5.1-4 
(Fale e sirva ao próximo com as obras novas do evangelho) 
 
• O que todas ‘recomendações’ tem em comum? 
 
 

Jony 
29/06/03 
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DÍZIMOS E OFERTAS 
 

Mc 12.41-44 (Lc 21.1-4) 
 
• Algo de especial chamou sua atenção na mensagem de Domingo? 
• Surtiu algum efeito prático na sua vida? 
• Qual é o seu parecer, sobre a questão de dízimos e ofertas? 
 
1. FIDELIDADE 
• O que você acha do contraste entre “grandes quantias” (v.41) e “duas pequenas 

moedas” (v.42)? 
• vs.43,44 – A quem Jesus mais valorizou? 
• Então devemos dar sempre pequenas quantias?! 
• O que II Co 8.11,12 nos fala sobre isto? 
• De acordo com Ml 3.6-12, é possível “roubarmos” a Deus?! 
• VOCÊ TEM SIDO FIEL AO SENHOR, NOS DÍZIMOS E OFERTAS? 
 
2. ESPERANÇA 
• Como era a situação das viúvas na época de Jesus? 
• Então, a esperança dessa viúva estava em quem? 
• De acordo com Ml 3.10, podemos mesmo ter esta esperança? 
• SUA ESPERANÇA ESTÁ NO SENHOR OU NA SUA PRÓPRIA FORÇA? 
 
3. ESPIRITUALIDADE 
• Você concorda que a nossa espiritualidade, passa pelo gasofilácio? 
 
 

Cácio 
22/06/03 
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TRAZENDO À MEMÓRIA MOTIVOS DE ESPERANÇA 
 

Lm 3.21 
Lamentações de Jeremias é um livro de poesias. O profeta Jeremias presenciou 
a destruição de Jerusalém pelos Babilônicos (586 anos de Cristo) e então 
escreveu estas poesias de lamentações. Este acontecimento está registrado em 
II Rs 24.30-25.22. 
 
• O profeta Jeremias tinha razões para se lamentar? 

(Leia 1.1-3,6,11; 2.5,11... por exemplo) 

• 1.8 - Qual era a causa da calamidade de Jerusalém? 

• Qual era o estado emocional do profeta? (3.1,12-14...) 

• Você tem alguma razão para se lamentar? 

• Mas qual foi a atitude do profeta em 3.21? 

• 3.22 – O que neste texto nos dá esperança? 

• Você consegue sentir a misericórdia ou o amor de Deus? 

• 3.23b – O que neste texto nos dá esperança? 

• Você tem alguma experiência relacionada à fidelidade de Deus? 

• 3.25 – E neste texto? 

• 3.26 – E neste? 

• Você tem certeza de salvação? 

• O que mais pode te dar esperança? 

 
 

Reve 
15/06/03 
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Temos esta semana uma situação atípica. No lugar da pregação tivemos um 
ótimo testemunho. Sugiro que, conversem sobre o texto citado, para que os 
ausentes no culto não fiquem perdidos. Depois, aproveitem o testemunho para 
avaliar o núcleo de vocês (esta é uma sugestão). 
 

ATOS 13.1-3 
• v.2 – quem estava “servindo ao Senhor e jejuando”? 
• Então a igreja enviou quem já estava servindo? 
• Isto nos sugere alguma coisa? 
• Você está sendo bênção onde você está? 
 
ATOS 14.25-27 
• v.27 – Você tem compartilhado com os irmãos o que Deus tem feito em você 

e através de você? 
 
O TESTEMUNHO DO AFONSO ZUIN 
• O que mais chamou sua atenção no testemunho? 
• Você se sentiu, ou está se sentindo, “ovelha sem pastor”? 
• Você tem sentido Deus como seu “castelo forte”? 
• O que você achou do testemunho sobre células? 
• O núcleo tem te ajudado na aplicação do sermão? 
• O convívio mais próximo dos irmãos tem feito diferença para sua vida? 
• E a questão das máscaras? Você tem sentido liberdade para viver sem 

máscaras? 
 

Afonso Zuin 
08/06/03 
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“SEGUE-ME” 
 

Lc 5.27,28 
 
• O que mais chamou a sua atenção na mensagem de domingo? 
• Qual efeito prático isto teve para você? 
 
1. LEVI  
• Compare com Mt 9.9: Levi era conhecido por qual outro nome? 
• O que era um “publicano”?  
• Compare com Lc 3.12,13: por que os publicanos eram odiados? 
• O que Levi estava fazendo? 
 
2. O “SEGUE-ME” DE JESUS 
• O “segue-me” de Jesus é um convite ou uma ordem? 
• Somente para os apóstolos ou para todos nós? 
• Você já respondeu ao “segue-me” de Cristo? 
 
3. IMPLICAÇÕES DO SEGUIR JESUS 
• Cite uma implicação do seguir Jesus. 
• O que você acha do “deixando tudo” do v.28? 
• O que Levi teve que deixar para seguir a Jesus? 
• Você teve que deixar alguma coisa?  
• Ainda precisa deixar alguma coisa? 
• O que você acha da atitude de Levi no v.29? 
• Você tem apresentado Jesus aos seus colegas? 
 

Cácio 
01/06/03 
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SEGUINDO O EXEMPLO DE JESUS 
A Tensão entre o Renunciar e o Assumir 

 

Fp 2.5-11 
 
• Quais os principais contraste entre os vs.6x7, 7x11, 8x9? 
• v.5 – O que você entende por “ter o mesmo sentimento de Jesus”? 
• Você tem procurar sentir como Ele? 
• v.11 – O que você entende por viver “para a glória de Deus Pai”? 
• A sua vida tem glorificado a Deus? 
 
4. RENUNCIAR 
v.6a – O que você entendeu por “subsistindo em forma de Deus”?  
• Comparando com Jo 1.1, desde quando Jesus é Deus? 
v.6b – O que você entendeu por “não julgou como usurpação o ser igual a 

Deus”? 
v.7a – O que você entende por “a si mesmo se esvaziou”? Jesus deixou de ser 

Deus, quando se encarnou? 
• Jesus abriu mão de que, para cumprir Sua missão? 
• Você abriu mão de alguma coisa para seguir Jesus? 
• Você ainda precisa abrir mão de alguma coisa? 
• É fácil abrir mão? Mas é preciso? 
 
2. ASSUMIR  
v.7b – O que você entende por “assumindo a forma de servo”? 
• Qual era a posição social dos servos na época de Jesus? 
• Comparando com Jo 13.1-17 (ênfase no 15 e 17), o que isto diz para você? 
• “Tornando –se em semelhança de homem” – você acha que Jesus era homem 

realmente? 
vs.8 – O que você entende por “a si mesmo se humilhou”? 
• Comparando a “morte de cruz” com Lc 9.23, o que isto diz a você? 
• O que Jesus assumiu para cumprir a Sua missão? 
• Você assumiu alguma coisa para seguir a Jesus? 
• Você ainda precisa assumir alguma coisa? 
 
5. EXALTAÇÃO 
v.9 – Jesus se exaltou, ou foi exaltado por Deus? 
• Isto sugere alguma coisa a você? (compare com I Pe 5.5,6) 
v.11b – Jesus foi exaltado para a glória de quem? 
• O que isto sugere a você? (compare com I Co 10.31) 
 
 

Cácio 
25/05/03 
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NOSSA RESPONSABILIDADE MISSIONÁRIA,  
EM RELAÇÃO AOS “COMPRADOS” POR DEUS 

 

AP 5.6-12 
 
• O que mais chamou a sua atenção na mensagem de domingo? 
• Qual efeito prático isto teve para você? 
 
v.6 – Compare com João 1.29 e responda: quem é este “Cordeiro”? 
v.9 – Porque o Cordeiro é “digno”?  
- Compare este texto com I Pe 1.18-19 e comente o que você entendeu deste 

“com o teu sangue compraste para Deus...”. 
- Compare agora com Rm 10.13-15 e comente sobre a nossa responsabilidade 

para com aqueles que foram “comprados” por Jesus, dentre todos os povos. 
- Como tem sido o seu envolvimento prático com a evangelização dos povos? 
- Cite algumas formas práticas de nos envolvermos com a evangelização das 

nações. 
 

Pr. Nivaldo  
18/05/03 

 
ALGUMAS SUGESTÕES/COMENTÁRIOS: 
O texto de Apocalípse não é simples, portanto, evite as divagações teológicas e concentre-se na 
aplicação prática. Mas vai aqui algumas pequenas ajudas hermenêuticas para eventuais ‘apertos’: 
 
v.6 – ‘seres viventes’: Descritos em 4.6-8, são semelhantes aos “seres alados” descritos por 

Ezequiel (1.4-21; 10.1-14) e os “Serafins” descritos por Isaías (6.1-7). Aqui, provavelmente 
simbolizam as criaturas angelicais. 

- “anciões”: Descritos em 4.4, como sendo em número de 24, são possivelmente a representação 
das 12 tribos de Israel (AT) e dos 12 apóstolos (NT). 

- “Cordeiro”: Se refere ao próprio Cristo, cf. Jo 1.29.  
- “sete chifres”: Símbolo de força, poder (cf. Dn 7.7,24). O número 7 representa a plenitude do 

poder de Cristo (Mt 28.18). 
- “sete olhos”: Símbolo da plenitude do Espírito Santo, que vê todas as coisas (Zc 4.10).  
- “sete Espíritos”: Mencionado inicialmente 1.4, 3.1 e 4.5, simboliza das múltiplas manifestações 

do Espírito Santo, cf. Is 11.2. 
v.7 – “livro”: Mencionado em 5.1-5, possivelmente se refere ao plano de intervenção de Deus na 

história humana, segundo o que é revelado nos caps. que seguem a abertura dos sete selo. v.1 – 
“escrito por dentro e por fora”: um rolo, escrito dos dois lados.  

- “daquele que estava sentado no trono”: O próprio Deus, cf. 4.2-3 
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ROTEIRO:  11/05/2003. 

 

Mateus. 15. 21-28 

A  mulher Cananéia. 

 

Quando você se dirige a Deus que atitude toma? 

 Acha-se no direito de exigir de Deus em nome de Jesus. 

 Reconhece que é pecador e se humilha diante de Deus 

 Embora consciente de suas necessidades reconhece a saberania de Deus. 

De a sua opinião sobre a atitude dos discípulos em relação a mulher cananéia. 

 Preocupavam-se com a segurança de Jesus.. 

 Não entendiam nada do que estava se passando. 

 Concorda com eles diante da história e da insistência da mulher. 

Um coração de fé: 

 A resposta de Jesus provocou a desistência da mulher. 

 Coloque-se no lugar dela e tente compreender seu sofrimento. 

 Minha fé tem limites. 

 Vale a pena insistir. 

Sua experiência de Fé: 

 Não concordo só com as migalhas. 

 Vindo de Deus para mim é o suficiente. 

 Resposta rápida X resposta demorada ( qual a sua experiência?) 

Imutabilidade de Deus: 

 Deus pode mudar Seus planos:( Jonas em Níneve; Morte de Ezequias.) 

 O que motivou a Jesus a mudar sua atitude? 

 Oração, amor, humildade, etc. sensibilizam o Senhor a nosso respeito. 

 Jesus viveu outras situações semelhantes,( o cego de jericó ...etc.) 

A graça de Deus: 

 ( salmo 51.17; Isaías 57.15) 

 Aplique na sua vida o cair das migalhas. 

O evangelho não é só para você, é para ser distribuído a todos aqueles que andam 

cansados e oprimidos como eu e você, antes de conhecer Jesus.  

 

                                                                                                       OR. Osmar Ribeiro  
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NAAMÃ 
 

II Reis 5:1-14 
 
• O que mais chamou a sua atenção na mensagem de domingo? 
• Qual efeito prático isto teve para você? 
 
Lições do Texto:  
Devemos reconhecer o que somos 
Deus fala conosco por meios inesperados 
Precisamos ir ao lugar certo  
Deus é a única solução 
Deus trata cada um de uma forma 
Deus é quem estabelece as condições para a cura 
1. Orgulho 
2. Falsa postura (v. 12 - ... se foi com indignação) 
3. Auto suficiência 
4. Falsa religião (Rimon) 
5. Cegueira (v. 15 - ... eis que agora reconheço) 
6. Incredulidade 
7. Enfermidade 
 

Você se sente limitado em tudo o que faz? 
 
Considera-se inteligente, preparado, bem intencionado e mesmo assim 
não consegue ser vitorioso? 
 
Você permite que as suas limitações controlem a sua vida? 
 
Faça um breve debate da seguinte afirmação: “A sua vida deve ser 
controlada pelas suas qualidades.” 
 
Como podemos ser salvos das nossas limitações? 
 
Os nossos “sentidos espirituais” estão prontos para saber qual a vontade de Deus 
ou que Ele quer fazer em nós?  
 
Temos sido obedientes, do princípio ao fim, para alcançarmos as bênçãos de Deus 
para nós e nossas famílias? 
 
 
 
 

Emeric 
04/05/03 
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O LAVA-PÉS 
 

Jo 13.1-17 
 
• O que mais chama a sua atenção na mensagem de domingo? 
• Qual efeito prático isto teve para você? 
 
v.1 – O que significam as expressões: “chegada a sua hora” e “amou-os até o fim”? 
 
v.3 – O que você pode dizer sobre a identidade de Jesus para Ele mesmo? 
 
v.5 – Lavar os pés era trabalho de quem, naquela época? 
- Você acha que Jesus lavou os pés de Judas também? O que isto significa para 

você? 
- Quais virtudes são demostradas por Jesus, com este ato de lavar os pés dos 

discípulos? O que isto tem haver com você? 
 
vs.6-8 – Nestes versículos, Pedro está reagindo a qual virtude?  
- Você já se viu reagindo assim a alguma virtude cristã? 
 
v.9 – E aqui, a qual virtude ele está reagindo? 
- Sua vida é simples? 
 
v.15 – O que devemos repetir: a forma ou a virtude? 
- Responda com sinceridade: você tem servido ao próximo? Tem sido humilde? 

Tem sido simples?.... 
 
v.17 – Você vê motivo de alegria em praticar o serviço ao próximo? Já experimentou 
esta alegria? 
 
 

Jony 
27/04/03 
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RESSURREIÇÃO 
Doutrina Fundamental do Cristianismo 

 

I Co 15.12-19 
 
• O que mais chama a sua atenção no sacrifício de Jesus? 
• O que isto significa para você? 
 
1. A RESSURREIÇÃO É BASE DA NOSSA PREGAÇÃO – v.14 
 

• O que você entende por “vã pregação”? 
• Porque a ressurreição estava presente em toda pregação da igreja, no livro de 

Atos dos Apóstolos? 
• Você se lembra de algum lugar em Atos, onde alguém prega sobre a 

ressurreição? 
• O que isto significa para você pessoalmente? 
 
 
2. A RESSURREIÇÃO É BASE DA NOSSA FÉ – v.14 
 

• O que aconteceu com os discípulos imediatamente após a morte de Cristo? 
• O que lhes deu novo ânimo? 
• O que você entende do v.17? 
• O que isto tem haver com você? 
 
 
3. A RESSURREIÇÃO É BASE DA NOSSA ESPERANÇA ESCATOLÓGICA - v.19 
 

• O que você entende do v.19? 
• Você crê na vida eterna? 
• O que você entende dos vs.51 e 53? 
• Leia I Ts 4.13-17 e compartilhe o que entendeu? 
• O que isto tem haver com você? 
• Você espera morar com Cristo eternamente? 
 

Cácio   
20/04/03 
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OLHANDO ALÉM DA VIDA 
QUANDO CHEGA O SOFRIMENTO 

 

ATOS 8.1-8 
 
• Comparando, por exemplo, At 3 (curas, conversões...) com At 7 (morte de 

Estevão...), quais são os dois quadros pintados neste livro, em relação à 
intervenção de Deus? 

 
 
4. O SOFRIMENTO POSSÍVEL 
 

v.1 – A que tipo de sofrimento se refere a expressão “perseguição”? 
• Você já enfrentou sofrimento físico por causa do evangelho? Conhece alguém 

que já? Já ouviu falar de alguém? 
• Você tem enfrentado algum sofrimento físico por qualquer outra causa? 
 

v.2 – A que tipo de sofrimento se refere a expressão “pranto”? 
• Você já enfrentou sofrimento emocional por causa do evangelho? 
• E por qualquer outra causa? Quer compartilhar algo que esteja enfrentando 

nesses dias? 
 

v.3 – A que tipo de sofrimento se refere a expressão “assolava”? 
• Você já enfrentou sofrimento espiritual? Quer compartilhar um pouco? 
• Você concorda que o sofrimento é possível ao cristão? 
 
 
5. O DEUS DO IMPOSSÍVEL 
 

vs.1x4 – Qual foi o resultado do sofrimento físico do v.1? E qual foi a resposta de 
Deus no v.4? 
vs.2x5 – Qual servo do Senhor morreu no v.2? E quem Deus levantou no v.5? 
vs.3x8 – Como foi a “assolação” do v.3? E como a igreja reagiu no v.8? 
 

• Você crê que Deus está agindo na sua vida, mesmo quando Ele se cala? Tem 
algo a compartilhar sobre isto? 

• Você crê que Deus pode fazer o impossível acontecer, mesmo quando tudo 
indica o contrário? Tem algo a compartilhar sobre isto? 

 
• O que você entendeu por “olhar além da vida, quando chega o sofrimento”? 
 

Cácio   
13/04/03 
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RELATANDO OS FEITOS DE DEUS 
 
MATEUS 10.27 
 
• O que você entendeu deste versículo? 
• Quando contamos o que Deus fez em nós ou para nós, quem é glorificado? 
• Você tem contado para outros o que Deus tem feito para você? 
 
At 5.17-42 
• v.40 – Quando relatamos os feitos de Deus, quem fica incomodado? 
• Você já sentiu resistência de alguém ao testemunhar? 
• v.41 – Qual foi o sentimento dos discípulos frente a esta resistência? 
• v.42 – Qual foi a reação dos discípulos frente a esta resistência? Eles desistiram 

ou continuaram? 
• O que isto diz para você pessoalmente? 
 
Jo 4.28-30,39-42 
• v.29 – A mulher falou de quê aos homens da cidade? 
• v.39,41 – Qual foi o resultado? 
• v.42 – Qual o resultado do contato direto com Jesus que aqueles homens 

tiveram? 
• Você já colocou alguém em contato com Jesus? 
• Você tem relatado os feitos de Deus na sua vida ou deixado-os em segredo?! 
 
Jo 11.4 e 12.9-11 
• O nome de Deus tem sido glorificado através da sua vida? 
• Isto pode gerar oposição! Você está pronto para enfrentar oposição? 
 

 
Daison   

07/04/03 
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O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS 
 
GÊNESIS 1.26-28 
 
1. O PROPÓSITO NA CRIAÇÃO 
• Comparando os atos de Deus na criação, qual diferença básica da criação do 

homem para as demais criaturas? (Em que percebemos um toque especial?) 
• Qual a idéia que o Sl 139.15 transmite sobre a criação homem? 
• O que você entende por “imagem e semelhança de Deus”? 
• Por que Deus criou uma raça parecida com Ele? 
• Qual a idéia que Gn 3.8 nos dá? 
• Por que a ordem de “multiplicar e encher a terra”? 
• Qual era o propósito inicial de Deus? 
 
2. O HOMEM FOGE DO PROPÓSITO DE DUES 
• O que o homem queria, quando “comeu do fruto proibido”? 
• Qual foi a conseqüência (Gn 3.23-24)? 
• O que aconteceu com o restante da humanidade (Rm 5.12)? 
• Você se considera um pecador, carente de salvação? 
 
3. DEUS NÃO DESISTE DO SEU PROPÓSITO 
• O que Deus fez (Jo 3.16)? 
• Compare Rm 8.28,29  com Gn 1.26-28 e responda: Quais as idéias em comum 

entre os dois textos? Qual é o propósito de Deus hoje? 
• Em que devemos ser “semelhantes” a Jesus? 
• Como nos tornamos “semelhantes” a Jesus? 
 
4. TORNANDO-SE FILHO/SEMELHANTE 
• Quando/como nos tornamos filhos de Deus  (Jo 1.11-12)? 
• Se através do nascimento biológico herdamos a pecaminosidade de Adão, como 

podemos herdar a justificação de Jesus (Rm 5.18 c/ Jo 1.1-6)? 
• Você se já se tornou um “filho de Deus”? 
• Você se acha parecido com Jesus? 
 

“O propósito de Deus é ter uma família, com  
muitos filhos, semelhantes a Jesus.” 

 
... uma família – unidade (João 17.20-22) 
... com muitos filhos – quantidade (Mateus 28.18-20) 
... semelhantes a Jesus – qualidade (Filipenses 2.5) 

 
Cácio  

30/03/03 
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A VISÃO DE ISAÍAS 
 
ISAÍAS 6.1-8 
 
1. VISÃO DA GLÓRIA DE DEUS (vs.1-4) 
 
v.1 – “o Senhor assentado sobre um... trono”. Qual a idéia que se tem aqui? 
v.2 – Por que os serafins cobriam os pés e os rostos? 
v.3 – O que era aquele clamor de “santo, santo, santo”?  
• Deus está no “trono” (governo) da sua vida? 
• Você reverência a Deus devidamente? E os seus filhos – você tem os ensinado a 

reverenciar a Deus? 
• Você se considera um adorador?  
• Você tem buscado ser santo também? 
 
 
2. A PRESENÇA PURIFICADORA DE DEUS (vs.5-7) 
 
v.5 – Como Isaías se sentiu a ver a santidade de Deus? 
vs.6-7 – Somente depois do reconhecimento de impureza pessoal é que veio a 
purificação de Deus. Qual a idéia que isto nos traz? 
• Será que foi agradável o toque destas “brasas” nos “lábios” de Isaías? Qual idéia 

que isto nos traz? 
• Você já se sentiu um “impuro”? 
• Isaías foi transformado neste encontro que ele teve com Deus. Um encontro real 

com Deus, gera mudança radical de vida. Você já teve um encontro real com 
Deus? Como foi a sua experiência? 

 
 
3. DEPOIS DA PURIFICAÇÃO, É DESIGNADO PROFETA 
 
v.8 – “depois” de purificado, Isaías foi designado profeta. Qual a idéias que isto nos 
traz? 
• Depois que você foi “purificado”, Deus te designou para o quê? 
 
CONCLUINDO 
• Compare os vs.6-8 com Hb 9.14. O que tem em comum? 
• Compare o v.8 com Mt 28.18-20. O que tem em comum? 
• Como você se avalia em relação a este comissionamento?  
 

 
João Maria 
23/03/03 
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FUNÇÕES PRIMÁRIAS DO CRISTÃO 
Discipular: A Função Didática 

 
MATEUS 28.16-20 
 
• Quais são as 3 funções primárias do cristão? 
• O que é testemunhar? O que é pregar? 
 
4. CONCEITUANDO “DISCÍPULO” 
v.17 – O que este texto tem haver com a igreja? 
• Quais as principais características de um discípulo? 
• Quais as implicações de “seguir” Jesus? 
• Comparando Mt 10.25 com I Co 11.1, o que você entende por “imitar” a Cristo? 
• Gn 1.26-28 c/ Rm 8.29 – qual o propósito eterno de Deus? 
• VOCÊ SE CONSIDERA UM DISCÍPULO DE JESUS? 
 
 
5. SE TORNANDO UM “DISCÍPULO” 
• O que tem em comum entre Lc 5.10-11 e 27-28? 
• Você já respondeu positivamente ao chamado de Jesus? Quando/como foi? 
• Qual é o meio de aperfeiçoamento do discípulo? 
 
 
6. A FUNÇÃO DO “DISCÍPULO” 
• Qual é a função do discípulo, de acordo com Mt 28.19? 
• O que você entende por “discipular”? 
• Devemos fazer discípulos de quem? 
v.18 – o êxito no discipulado depende da sua capacidade ou dom? 
• O que tem haver a “autoridade” de  Mt 28.18, com os “sinais” de Mc 16.17 e com 

o “poder” de At 1.8? 
• VOCÊ TEM SIDO UM DISCIPULADOR FIEL? 
• Qual foi a última pessoa que você DISCIPULOU? 
 
 
7. DICAS PRÁTICAS PARA DISCIPULAR 
• Como Jesus discipulava? 
• Você tem uma sugestão prática de como discipular? 
 

Cácio 
16/03/03 
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A PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO 
Com quem você mais se identifica? 

 
 
LUCAS 15.1-3,11-32 
 
 
8. CARACTERIZANDO OS PERSONAGENS 
vs.12-20a – Cite as ações do filho mais moço? 
 O que isto revela acerca da sua pessoa? 
vs.20b-24 – Cite as ações do pai? 
 O que isto revela acerca da sua pessoa? 
vs.25-32 – Cite as ações do filho mais velho? 
 O que isto revela acerca da sua pessoa? 
 
 
9. APLICAÇÃO DA PARÁBOLA PARA AQUELE TEMPO 
vs.1-3 – Porque Jesus contou esta parábola? 
• Quais são os “pontos de referências” desta parábola? 
• Com quem os fariseus e escribas se identificaram? 
 
 
10. APLICAÇÃO DA PARÁBOLA HOJE 
• Quem é o filho mais moço hoje? E o filho mais velho? 
• Quem é o pai hoje? 
• Com qual dos três você mais se identifica? 
• O que a figura do pai revela acerca do caráter de Deus? 
• Como anda o seu relacionamento com o Pai? 
 

Reinaldo 
09/03/03 
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FUNÇÕES PRIMÁRIAS DO CRISTÃO 
Pregar: A Função Kerigmática 

 
MARCOS 16.14-18 
 
• Quais são as 3 funções primárias do cristão? 
• O que é uma testemunha? O que é testemunhar? 
 
11. CONCEITUANDO “MENSAGEIRO” 
• O que era um mensageiro em tempos bíblicos? 
• Quem são os mensageiros hoje? 
• Cite alguma característica de um mensageiro? 
• O mensageiro proclama a mensagem com autoridade de quem? 
• Quais eram as 3 características centrais da pregação de Paulo, cf. I Co 2.1-5? 
• O que você acha dos “sinais” dos vs.17,18? 
• VOCÊ SE CONSIDERA UM MENSAGEIRO DO EVANGELHO? 
 
12. SE TORNANDO UMA MENSAGEIRO 
• Qual o critério básico para se tornar um “mensageiro” (v.16; Jo 3.3)? 
• Como/quando Paulo se tornou um mensageiro (At 9.1-19)? 
• Quando ele começou a pregar (At 9.20-30)? 
• Você já teve um encontro/experiência pessoal com Deus? Quando/como foi? 
• Pregar é função de todos ou de alguns apenas (At 8.1-4; 11.19-20)? 
• VOCÊ SE CONSIDERA UM “MENSAGEIRO”? 
 
13. A FUNÇÃO DO MENSAGEIRO 
• A quem devemos pregar? 
• O que devemos pregar (I Co 2.2)? 
• O que define o trabalho do mensageiro (resultados ou fidelidade – At 26.19; I Co 4.2)? 
• VOCÊ TEM SIDO UM MENSAGEIRIO FIEL? 
 
14. DICAS PRÁTICAS PARA PREGAR 
• Cite uma forma prática para pregar? 
• Você aproveita oportunidades? 
• O que dizer de II Tm 4.2 ? 
 
---------------------------- 
 
Algumas verdades bíblicas que facilitam nossa pregação: 
1. O propósito de Deus – que fôssemos semelhantes a Ele: Gn 1.27; Rm 8.29 
2. A queda – TODOS pecaram e se tornaram depravados: Rm 3.23; 5.12 
3. A conseqüência – condenação de TODOS: Rm 6.23; 5.16 
4. A providência de Deus – sacrifício vicário de Cristo: Jo 3.16; Lc 19.10 
5. O novo nascimento – é preciso se converter: Jo 3.3; At 2.38 

Cácio 
02/03/03 
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TOLERÂNCIA, PERDÃO ou EXCLUSÃO?  
 
Texto Básico  - Mt 18. 20-22   
 
Ênfases – De Jesus, Por Jesus e para Jesus. Em 2 ou mais há sabedoria. Ouvir e 
arrepender, oportunidade para arrepender e incorporar ou incluir. Simpatia 
com o diferente, tolerância ou excluir é mais fácil? Estamos sendo 
transformados em Jesus, para que o mundo veja autoridade real de Jesus. Ele 
nos empresta seu nome com poder para realizar curas. Cristianismo (religião 
plural), relacionamento, comunidade também no andar do dia a dia, no trabalho 
e onde estivermos.   
 
Sugestões de algumas perguntas  
  

• O chamou mais a sua atenção, ouvindo o sermão de domingo?  

• Qual efeito prático surtiu na sua vida este assunto? 

• Quais grupos você identifica neste texto? 

• O que você pode falar sobre religião plural?  

• Como você vê a questão de autoridade e responsabilidade?  

• Como você trata a questão do perdão sem afetar a Unidade?  

• Como Deus é glorificado na Unidade da Igreja?  

• Listar coisas ou características que nos levam a excluir as pessoas.  

• O discípulo deve usar o nome de Jesus para qualquer coisa e em tudo? 

• Fomos libertos de que? Fomos comprados por que? De que lado nós estamos?  

• Pode existir Unidade em Jesus?  

• O que pretende fazer, em termos práticos, quanto a isto?  

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA 
 1 – Explicar sobre o funcionamento dos cursos da ED no quadrimestre. Quem já 
fez Doutrinas e Vida Crista, pode fazer Panorama do Antigo. Quem está começando ou 
não fez nenhum curso pode fazer Doutrinas. Serão 16 aulas, até junho.  

 
2 – Vale do Sol usará o quiosque nesta próxima sexta para sua assembléia.  

  
3 – Néia está organizando um junta panela na terça de Carnaval dia 24.  

 
   

Jarbas – CEM   
 
 
 

Domingo, 15.fev.2004  
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Edgard 
 

FUNÇÕES PRIMÁRIAS DO CRISTÃO 
Testemunhar: A Função Martírica 

 
ATOS 1.6-8 
 
• Algo em especial chamou a sua atenção na mensagem de domingo? 
• Surtiu algum efeito prático na sua vida? 
• Quais são as 3 funções primárias do cristão? 
 
15. CONCEITUANDO “TESTEMUNHA” 
• Qual o conceito atual de “testemunha”? 
• E qual o conceito bíblico (Ap 2.13)? 
• Cite uma “testemunha” que morreu por causa do evangelho? 
• Você estaria disposto a morrer por causa do evangelho? 
 
16. SE TORNANDO UMA TESTEMUNHA 
• Qual o critério básico para se tornar uma “testemunha” (Jo 3.3)? 
• O que tem em comum entre André, Filipe (Jo 1), Nicodemos (Jo 3) e a Mulher 

Samaritana (Jo 4)? 
• Você já teve um encontro/experiência pessoal com Deus? Quando/como foi? 
• Você se considera uma “testemunha”? 
 
17. A FUNÇÃO DA TESTEMUNHA 
• Qual é a função da “testemunha”? 
• Você tem desempenhado esta função? 
• De acordo com At 1.8, qual elemento é indispensável para testemunhar? 
• Você tem buscado o poder de Deus para sua vida? 
 
18. DICAS PRÁTICAS PARA DAR TESTEMUNHO 
• Cite uma forma prática para testificar? 
• Você aproveita oportunidades? 
• Conte uma experiência sua sobre testificar do evangelho. 
 

Cácio 
09/02/03 

 
 


