
CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 

 
O DESERTO NECESSÁRIO   

 

Ênfase – Podemos tirar desses 2 versículos de Marcos, 6 lições para nossas 
vidas. Lições que irão nos ajudar quando tivermos que passar por algum deserto 
(provações e lutas).  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? 
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 
Mc 1.12-13  
 
• 1. O deserto é uma experiência de todos? Você tem passado por algum 

deserto?  
• 2. O deserto marca a hora para chegar? Quantos dias durou o deserto de 

Jesus?  
• 3. Você concorda que o deserto vem pelas mãos de Deus? Você tem 

conseguido ver os anjos que Deus tem colocado em seu caminho nos 
momentos difíceis? (leia Sl 118.6-7) 

• 4. Você já achou que o deserto na sua vida nunca teria fim de tão 
prolongado?. Quer compartilhar? Jesus saiu vitorioso! Ele garante a vitória a 
você também?  

• 5. O que tem no seu deserto? O seu deserto tem aproximado mais de Deus?  
• 6. Você concorda que todo deserto tem um propósito? Você ora para Deus te 

tirar do deserto ou para vencer no deserto?  
  

Roseli, Em 05.dezembro.2004 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   

Próximo Sábado 19h00 – Assembléia para eleição de Pbs e Dcs da 
nova igreja.   

Domingo dia 12 – Cantata de Natal e momento para entrega dos dízimos 
e ofertas no culto.   

Agradecer pelos aniversariantes (Beatriz, Daniel, Sara, Yume e Sérgio), 
pela organização da igreja e viagem do Emeric, que saiu hoje para BH, 
Rio e Escócia às 4 horas da manhã.   

 
 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 

 
A CEIA E O SENTIDO DE COMUNIDADE E CORPO  

 

Ênfase – A Ceia do Senhor é um Sacramento ou uma ordenança, muito mais do 
que uma simples memória. Ela exige uma auto-análise, uma auto-crítica, um 
profundo discernimento do Corpo de Cristo. O Corpo está além das 4 paredes, 
além de uma igreja, de uma denominação ou de um País.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? 
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 
At 2. 42-48  
 
• O que seria discernir o Corpo de Cristo?  
• Como era a ComUnidade, conforme o texto? Era um pequeno grupo ou 

apenas um Conselho?  
• Você concorda que uma ComUnidade precisa ser: Aberta ou generosa; 

Aprovada ou doadora; De visão ampla do mundo; Com História ou lembranças 
e raízes; Terapêutica e sadia; Que expanda o Reino; Que tenha 
relacionamentos maduros e que seja inimiga de divisões?  

• Quem fazia os acréscimos e como crescia a igreja no verso 47?  
• Como tem sido a sua posição dentro da ComUnidade? Em Sincronia e pró-

ativa ou apenas observadora e crítica? 
• Qual a prioridade de investimentos de uma Comunidade? Bens, construção?  
  
 
 

Emeric, Em 28.novembro.2004 
 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   

Sábado 19h30 – Culto de instalação e organização da CPV em Igreja.  

Domingo dia 5 – Ofertas para missões (nosso alvo: R$ 5,00 por pessoa 
por mês). No 2º domingo dia 12 - Dízimos e ofertas.  

Agradecer pelos aniversariantes (Neno, Júlia e J.Carlos), pelo Retiro de 
ontem e pedir pela viagem das 2 famílias: Wagner e Emeric.   

 
 
 

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 

CONHECENDO ANTES DE SER TESTEMUNHA  
 

Ênfase – A falta de entendimento de que Jesus veio libertar os cativos, curar as 
feridas, dar vista aos cegos, vida abundante e eterna. Leva muitos hoje a viverem 
presos e oprimidos e tem levado muitos de nós a acostumarmos com algum peso 
que vem sobre os nossos ombros. Carregando um peso maior que o necessário, 
não sobra forças para testemunhar e para obedecer a ordenança de Jesus para 
fazer discípulos, indo em Tailândia-Pa, ou a qualquer outro lugar que Deus 
direcionar.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou nas exposições de domingo? 
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 
At 1. 6-8;    Os 4. 6 a  
 
• A falta do “Quarto de Escuta” ou devocional pessoal nos leva à destruição 

espiritual?  
• Podemos fazer um inventário dos pesos que carregamos e avaliar a nossa 

vida no “Quarto de Escuta”  enxergando como anda a nossa comunhão de 
intimidade com Deus, oração e conhecimento da Palavra de Deus?  

• A baixa atividade espiritual nos leva a reclamar de tudo e de todos e dos 
serviços realizados pelo Corpo de Cristo em todos os lugares?  

• Baseado em Mt 11.18-30 existe algum peso que você tem carregado em seus 
ombros que tem levado você a perder de vista o seu “Quarto de Escuta”?  

• Você está disposto a trocar seu fardo, pelo fardo de Jesus? Veja como é o 
fardo e o convite Dele.  

• Baseado em Sl 68.19 você tem certeza que Deus tem levado o seu fardo?  
• Que tal entregar agora (hoje) o seu fardo a Jesus?  
• Se Deus direcionar o seu chamado ou ministério para outro lugar, tipo 

Tailândia no Pará ou fora do País, você está disposto a obedecer?  
 
 

Stanley e Roseli, Em 21.novembro.2004 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   

Próximo Domingo, 28 – Retiro espiritual, saindo da CPV às 9 horas. Não 
precisa levar nada. Quem puder, é preciso de carona para os sem carro. 
Local: Indo para Paraíso ou P.Cândido, aproximadamente 5km depois do 
Acamarí, em frente a um campo de futebol. Sítio do Vitim. Vamos tentar 
planejar o que desejamos para a CPV em 2005.  

 
 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 

 
SUA ATITUDE REVELA O QUE VOCÊ CRÊ  

 
Ênfase – Deus pode te chamar como chamou Moisés. A atitude de Moisés 
revelou a sua fé. Os nossos atos, as nossas decisões, as nossas opções e o 
nosso comportamento também revelam a nossa fé o tempo todo.  
 
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? 
 
 
Hb 11.24-27 
 
5. O que este texto tem a ver com você hoje?  
6. Eu creio em que?  
7. Minha vida está de acordo com o que creio?  
8. Tem valor eterno nas minhas ações?  
9. O que te impressiona na coragem de Moisés? O que ele fez? V. 24-25.  
10. Por que ele fez? V. 26-27 
11. O que nos impede de ter esta atitude de fé? Mt 6.21 – 1Pe 1.24-25  
12.  Porque nós podemos e precisamos ter esta atitude? Rm 6.16; Jo 10.10; Jo 

8.32; Jo 8.36 e Ap 2.29 
13. Jesus faz parte das suas decisões no dia a dia? Dos seus pensamentos?  
14. Como você tem demonstrado a sua fé?  
 
 

Cláudia, Em 07.novembro.2004 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 

1 – Próximo Domingo, 14 – Consagre sua vida no culto, preparando para 
entrega consciente e alegre dos seus dízimos para sustento da CPV. 

2 – Enviando para LONGE os que são bênçãos perto e estão integrados 
em relacionamentos para evangelismo nos núcleos. Emeric e Wagner 
estão de saída. Vamos envia-los e despedir deles no domingo dia 28 de 
novembro.   

 
 

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 
PARCERIA COM O PRÍNCIPE  

 
Ênfase – Deus nos convida a estarmos com ELE e trabalharmos onde Ele está 
trabalhando da forma que Ele quer e como Ele quer e no tempo Dele. Devemos 
saber esperar as coisas acontecerem no tempo certo de Deus.  
 
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? 
 
 
Et 4.12-17 
 
15. O que mais te chamou atenção no texto?  
16. O que este texto tem a ver com o mundo de hoje?  
17. O que te impressiona na coragem de Ester. Ela agiu por ela mesma ou em 

parceria com o Príncipe?  
18. Como podemos ver Jesus, como Príncipe, presente na vida e decisões de 

Ester?  
19. O que o salvamento do povo de Israel, tem a ver com Jesus hoje?  
20. Jesus atua assim hoje?  
21. Ele faz parte das suas decisões no dia a dia? Dos seus pensamentos?  
22. Você acha que Jesus quer fazer parte dos SEUS planos ou quer que VOCÊ 

faça parte dos planos Dele?  
 
 

Osmar, Pb, Em 31.outubro.2004 
 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 

1 – Próximo Sábado, 6 – Tarde de Casais 14h00 – auditório da Funarbe.  

2 – Enviando para LONGE os que são bênçãos perto e estão integrados 
em relacionamentos para evangelismo nos núcleos. Emeric e Wagner 
estão de saída. Vamos envia-los e despedir deles no domingo dia 28 de 
novembro.   

 
 

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

 

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 
EM BUSCA DE UMA ESPIRITUALIDADE INTEGRAL  

 
Ênfase – Nas palavras de Deus ao rei ungido (Sl 2.7-8), em contraposição as 
palavras de Satanás a Jesus (Mt 4.8-9), vamos meditar acerca do desejo do 
Mestre de que vivamos uma espiritualidade integral em nossa vivência cristã. 
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   Qual o valor de uma espiritualidade integral, que seja fruto de um 
relacionamento de amor com o Pai, almeje um comprometimento com a 
Sua vontade, e seja essencialmente missionária para a vivência cristã? 

 
Sl 2.7-8; Mt 4.8-9 
 
23. A espiritualidade cristã pode ser obtida somente através da observação de 

preceitos e práticas religiosas? 
24. Qual a importância de um relacionamento real e profundo com o Senhor para 

a espiritualidade cristã? 
25. É possível conhecer a graça de Deus e desejar não se submeter a Ele? 
26. Para uma espiritualidade saudável basta apenas conhecermos ao Senhor, ou 

é necessário buscarmos cada vez mais intimidade com Ele? 
27. Se a intimidade com Cristo nos faz parecer com Ele, por que podemos afirmar 

que a espiritualidade integral é missionária? 
 
 

Alcir-CEM, Em 24.outubro.2004 
 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 

1 – Próximo Domingo Culto gratidão pelos 15 anos da Letícia.  

2 – Emeric e família saindo para a Escócia dia 6 de dezembro. Wagner de 
mudança para Goiás, assumindo seu campo missionário.   

3 – Dia 6 novembro – Filme Tarde de Casais – Auditório Funarbe 14h.  

 
 

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos  para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 
ESPERANÇA NO DESESPERO  

 
 
Ênfase – O que nos mantém em pé, ainda que ocorram tragédias em nossas 
vidas, o que nos mantém vivos, é a esperança posta no Senhor.  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   É possível manter esperança a despeito das circunstâncias. Este assunto 
prático de esperança  fala alguma coisa com você em particular? 

 
 
Lm 3.19-26 
 
28. O que é esperança? Podemos desistir momentaneamente da esperança?    
29. A esperança real é firmada em que? 
30. Como podemos entender a compaixão de Deus? 
31. Precisamos da misericórdia de Deus?  
32. O que a fidelidade de Deus tem a ver com você e sua família? 
33. Porque viver em esperança?  
 
 
 

Pr Rodrigo. Em 17.outubro.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 

1 – Nesta sexta de LUAR no quiosque 20h30, dia 22. Levar sua família.  

2 – Culto sala ásia no CEM  gratidão pelos 21 anos do CEM, neste 
próximo sábado dia 23 às 19h30.  

  
 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos  para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 
COMO ANDA A MINHA FÉ?  

 
 
Ênfase – Na disciplina da fé.  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   Este assunto de fé e prática  fala alguma coisa com você? 
 
 
Hb 11.1-3 
 
34. O que mais chamou sua atenção nesta mensagem? 
35. Qual efeito prático isto teve para você? 
36. Fé ou Confiança? Onde estamos mais apegados? 
37. Minha fé é capaz de “Mover montanhas”?  
38. O meu testemunho pessoal é uma evidencia de fé? 
39. Como é viver com uma fé inabalável?  
40. O fato de receber ou não o que pedimos ou esperamos, muda o meu 

comportamento ou a atitude de crente?  
 
 
 
 

Emeric. Em 03.outubro.2004 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 

1 – 4ª Festa da Criança – Quiosque – Domingo dia 17 – 9 horas.  

Antes: Precisamos orar e tambem cuidar de limpar a área, capinar, 
consertar o portão a os arames da cerca.  

 
 
 

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

 
 



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos  para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 
RECONSTRUINDO O TEMPLO 

 
Ênfase – Assim como o tempo de Jerusalém foi destruído e depois de anos os 
judeus o reconstruíram, às vezes as nossas vidas, ou algumas áreas da mesma 
precisa ser reconstruída. Entretanto, não é um processo fácil, pois sempre 
enfrentamos oposição.  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   Este assunto de reconstrução fala alguma coisa com você? 
 
Ed 1.1-5 – A Reconstrução 
 
41. Qual “templo” da sua vida precisa de reconstrução? 
42. É fácil recomeçar? 
v.5 – Quais devem ser as atitudes dos “reconstrutores”? 
 
Ed 4.1-5 – A Oposição 
 
43. Quais são as estratégias dos “opositores” neste texto? 
44. Você tem enfrentado alguma dessas “oposições”?  
45. Tem enfrentas outras, diferentes destas? Quais? 
 
Atitudes frentes à oposição? 
 
Ed 4.3 – Qual a atitudes dos reconstrutores aqui? 
Ed 5.1,2 e 6.15,15 – O que isto nos ensina? 
 

Cácio. Em 26.setembro.2004 
 
 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 

1 – Treinamento e avaliação de núcleos para líderes – Sábado, 02-out. 
das 14h30 às 17h00 na sede da Funarbe – Agendar.  

 
 
 
 

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

 

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos  para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

DOIS ASPECTOS DE JESUS: O HISTÓRICO E O SALVÍFICO  
 

 
Gn 3. 15; 21; Jo 3.16  
 

Ênfase – Cremos em Jesus, mais velho que sua própria mãe, filho de Deus, 
perfeitamente relacional e pessoal, concebido pelo Espírito Santo, nascido da 
virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu e foi sepultado 
e no terceiro dia ressurgiu dos mortos e assentou-se à direita do Pai, de onde há 
de vir julgar os vivos e os mortos.  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   O que esta ênfase sobre Jesus fala ao seu coração ou chama a sua atenção em  
especial? 

 
1 – Os textos lidos revelam mesmo que o Jesus que pregamos é o filho do Deus 
todo Poderoso ou apenas uma história sobre um homem chamado Jesus?  
 
2 – Quem dominou Satanás? O Jesus Histórico ou o Jesus Salvífico?  
 
3 – Quem tomou a iniciativa de vestir com roupa e que tipo de roupa?  
 
4 – O que representa esta vestimenta? O que é morte vicária?  
 
5 – Qual o convite que Deus faz para cada um de nós? 
 
6 – Como podemos gozar de uma Vida real hoje? 
 
7 – O que Jesus tem a ver com a sua vida em particular? 
 
 

Reve. Em 19.setembro.2004 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 

1 - 2ª Caminhada da CPV, saindo às 9horas, passando pela ESUV, ETA2, 
Lanchonete e Terreno da CPV.  

2 - Treinamento e avaliação de núcleos para líderes – Sábado, 02-out. das 
14h30 às 17h00 na sede da Funarbe – Agendar.  

 
 

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de 5 pessoas para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

COM CRISTO TUDO NOS É POSSÍVEL  
 

Fp 4. 10 – 20 
 

Ênfase – O suprimento para todas nossas necessidades é Cristo, em termos 
pessoais e institucionais ( Igrejas etc. )  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar na sua vida 
particular, ou que tenha chamado sua atenção especial? 
 
 

1 – O texto  revela-nos que Paulo está contente, alegre, apesar de ter escrito de 
uma prisão. Qual a razão deste comportamento? 
 
2 – A Igreja de Filipos era uma Igreja complicada?  
 
3 – Realmente uma pessoa pode aprender a viver contente? 
 
4 – Paulo está reclamando a falta de ajuda de outras Igrejas? 
 
5 – É possível a CPV ser como a Igreja de Filipos no tocante a ajuda a 
missionários? 
 
6 – É possível uma história de 2000 anos como esta se repetir aqui, em Viçosa? 
 
7 – O versículo 19 do texto básico dá para ser aplicado a nós da CPV? Em caso 
positivo há algum requerimento ? 
 
8 – V. 13: “Tudo posso naquele que me fortalece" é auto-ajuda? 
 

Pb. Daison. Em 12.setembro.2004 
 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 

Treinamento e avaliação de núcleos para líderes – Sábado, 25-set. 14h30 
na sede da Funarbe – Agendar.  

 
 
 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de 5 pessoas para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

URGÊNCIA DA MISSÃO SUPREMA DE DEUS  
 

Ez 3.17-19 – Jo 4.35 – Mt 9.38   
 

Ênfase – Oração é mais importante que o dinheiro na obra missionária da 
igreja. É impressionante o poder da oração. Oração é o segredo de missões. Uma 
igreja visionária ou missionária é primeiro de oração.  
  

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar na sua vida 
particular, ou que tenha chamado sua atenção especial? 
  
1 – Qual deve ser a nossa atitude diante da glória de Deus? Somente contemplação ou 
contemplação e ação?  
 
2 – Qual o propósito que Deus tem para a sua vida diante do conhecimento da sua 
glória?  
 
3 – Uma vez conhecido o propósito de Deus, Ele o capacita?  
 
4 – Deus exige de você resultado desta capacitação?  
 
5 – É urgente tomar atitude de evangelização? Por que? Qual é o tempo a hora de 
começar? 
 
6 – O que tem valor para Deus? Será que a obra missionária, construção e outros 
ministérios podem andar juntos?  
 
7 – Você acredita na oração? Dê um exemplo do poder da oração em sua vida?  
 
 

Pr Emeric, Em 05.setembro.2004   
 
 
 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 
1. Homens de Palavra – Sexta, 10-set.  21 horas – Agendar.  

2. Junta Panela 12 horas – Todos os núcleos – Mata do Paraíso.  

3. Treinamento e avaliação de núcleos para líderes – Sábado, 18-set. 
14h30 na Funarbe – Agendar.  

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de 5 pessoas para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

  
UM ATLETA DE CRISTO  

  
ICo 9. 24-27; IICo 2.12-16   
  
Ênfase – Existe um preço para seguir a Cristo. Não é sacrifício, mas é 
experimentar o Seu poder e amor. É conhecer a vontade de Deus. É negar-se a si 
mesmo, esmurrar os  “caprichos” da vida e assumir o compromisso de fazer 
diferença.  
  

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•   O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar na sua vida 
particular, ou que tenha chamado sua atenção especial? 
  
1 – Que tipo de treinamento você precisa para ganhar a coroa?  
 
2 – Como você se sente sendo um atleta que está correndo para adquirir a Vida Eterna?  
 
3 – Seu “treinamento Espiritual” tem sido como? (Texto auxiliar de Fp 2.12) 
 
4 – Você pode exemplificar um tipo de coroa corruptível em contraste com a coroa da 
Vida Eterna em Cristo?  
 
5 – Em qual aspecto você deve “esmurrar seu corpo” para adquirir uma disciplina 
espiritual para seu crescimento e da igreja como um todo?  
 
6 – A visão de ser o bom cheiro de Cristo te dá que tipo de sensação?  
Na tipologia que Paulo usa da entrada dos prisioneiros e dos vitoriosos que sentiam o 
cheiro do incenso, aonde você se encaixa? Porque? 
 
 

Wagner. Em 29.agosto.2004   
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   
 
1. Homens de Palavra – Sexta, 10-set  21 horas – Agendar.  

2. Treinamento e avaliação de líderes – Sábado, 18-set 14h30 na 
Funarbe – Agendar.  

 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de 5 pessoas para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

  
DEIXANDO DE SER INFANTIL  

  
Lc 6.32-36   
  
Ênfase – Chegou a hora de deixar a infantilidade e amadurecer. Chegou a 
hora do fruto, o fruto da misericórdia como a do Pai.  
  

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

•          O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar na sua vida 
particular, ou que tenha chamado sua atenção especial? 
  
•          É possível procurar ser como o Pai? Não existe neste desafio uma distância 
intransponível?    

  
•          O que significa tornar-se misericordioso como o Pai? Você vive competindo com 
alguém? Tem lutado pelo controle das coisas e dos outros? Espera sempre o retorno do 
bem feito a outrem?    

  
•          Você sabe o que significa “autoridade da misericórdia”?  

  
•          Quais foram os três caminhos sugeridos para alcançar a paternidade espiritual 
deixando para trás a infantilidade carnal?  

  
•          O que significa lamentar?  Você tem lamentado? 

  
•          Quando foi que disse: “Eu perdôo sem o coração ressentido e zangado”?  

  
•          Você tem demonstrado externamente algum tipo de generosidade ? 

  
  

 Rev. Jony. Em 22.ago.2004 
 
 
  
  

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – reafirmar.   
1. Observe a lista de oração em plantão e assuma o seu dia.  

2. Próxima SEXTA – 20 h – No Quiosque Luar de Oração com fogueira.  

 

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de 5 pessoas para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 
A MISSÃO DOS SETENTA  

 
Lc 10.1-12   
 
Ênfase –  A igreja é responsável por sinalizar o Reino de Deus. Um 
Reino de Paz, reencontro e restauração, de cura e de boas notícias, 
através da vida e do testemunho fiel dos seus membros.  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 

• O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar na sua vida 
particular, ou que tenha chamado sua atenção especial? 

  
• Deus é relacional? Como podemos exemplificar isto? A Trindade assegura a base 

relacional de Deus?  
 

• Qual a importância dos relacionamentos na divulgação das boas novas do Reino? 
Como podemos criar vínculos de amizades sinceras e ajudadoras?   

 
• O Reino de Deus está chegando ou já chegou? Sua vida já mudou no íntimo?  

 
• Qual o significado de Paz, na pregação do evangelho do Reino?  

 
• O que significa anunciar as boas notícias do Reino?  

 
• Como podemos redescobrir a oração?  

 
• Como você tem tomado as suas decisões?   

 
 

Pr Sebastião Jr. Em 15.ago.2004 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – reafirmar.   
 

1. Quarta na IPV – Culto pelo 1º aniversário Interserve-Brasil-CEM.  

2. Próximo sábado – 14 h – Tarde lazer dos Núcleos no quiosque. 
Cuidando das suas árvores e da recuperação do campinho.  

 

 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de 5 pessoas para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 
TOMANDO DECISÕES SEGUNDO A VONTADE DE DEUS  

 
Gn 12. 1-3  
 
Ênfase – Deus não nos ama mais pelo que somos ou fazemos de bom 
ou correto e nem deixa de nos amar ou nos ama menos quando erramos 
ou pecamos.  Sua misericórdia é a principal causa de não sermos 
consumidos. Seu nome é amor.  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 

• O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar na sua vida, ou 
que tenha chamado sua atenção especial? 

  
• Quantos anos tinha Abraão e Sara, ainda sem filhos, mesmo com a promessa 

clara de Deus que deles surgiria a descendência de Jesus?  
 

• Apesar da situação como Deus fez cumprir a sua promessa?  
 

•  Mesmo com todos os erros, porque Abraão foi considerado o Pai da fé?  
 

• Abraão trabalhava para Deus ou trabalhava COM Deus? Qual é a diferença para a 
sua vida pessoal, estar junto de Deus, sendo barro maleável nas Suas mãos, e ou 
estar tentando fazer as coisas com as suas próprias forças e razão?  

 
• Confessar, humilhar e arrepender-se é o caminho para a saúde espiritual e 

emocional? É mais fácil e natural acusar outra pessoa, encher-se de orgulho e não 
assumir responsabilidades?  

 
• Como você tem tomado as suas decisões?   

 
 

Miss. Emeric. Em 8.ago.2004 
 
 

 
AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – reafirmar.   

 

Próximo domingo – ED 17 Horas – Tentar chegar 5 minutos antes.  

Dia 21 agosto - Sábado – Tarde lazer dos Núcleos no quiosque. (Livre).   

 

 

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de 5 pessoas para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 
O DEUS QUE NÃO MUDA E OS POBRES 

 
Malaquias 3. 5-6 
 
Ênfase – O homem cansa de uma determinada atividade e pode mudar. 
A Igreja também pode mudar. Há várias razões para mudança, mas Deus 
não muda. 
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 

• O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar na sua vida, ou 
que tenha chamado sua atenção especial?  

 
• É possível priorizar o ministério e esquecer os pobres?  
• O relato de Atos 6 : 1 a 7, mostra organização da Igreja?  
• Cuidar dos pobres da Igreja é uma  atividade só dos diáconos?  
• Os pobres que não são da Igreja devem ser objetos de nossa 

atenção?  
• A propósito de Atos 6 : 2 e 3 a liderança da Igreja não deveria 

cuidar apenas da Evangelização?  
• Atos 6:7  É prova de que a Igreja cresceu  porque cuidou dos 

pobres?  
• Quando Jesus disse "os pobres sempre os tendes convosco" 

(João 12: 8 ) Ele estava menosprezando - os?  
• Deveremos ser "mão - aberta" segundo Deuteronômios 15: 11?  
• Qual sua opinião sôbre "Cesta - Básica " da CPV ? 

 

 
Pr.James Gilbert. Em 01.ago.2004 

 

 

 

 

 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – reafirmar.   
 

Dia 21 agosto - Sábado – Tarde de lazer dos Núcleos no quiosque.  

 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de 5 pessoas para relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

DEUS TRANSFORMA DESERTOS EM JARDINS 

Sl 126  

Ênfase – Deus restaura a sorte dos seus filhos, muda a trajetória de vida, altera 
circunstâncias e comportamentos, transforma água em vinho e vidas vazias em 
plenitude existencial, recupera finanças, casamentos e filhos. Deus nos restaura. 
Devemos guardar os feitos do Senhor. Devemos ter esperança.  A Bíblia não serve 
para ensinar história, mas para nos ensinar com a história e gerar esperança. Deus 
permanece no controle de todas as coisas, irrigando gota a gota aos que semeiam 
com lágrimas.   

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 

• O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar na sua 
vida, ou que tenha chamado sua atenção especial?  

• O que podemos entender por libertação?  

• Deus libertou seu povo do exílio. Libertou você de que?  

• Como você aplica a imagem do neguebe na sua vida? 

• Como você expressa a sua libertação?  (celebração, risos, júbilos, louvor?) 

• Seus amigos e vizinhos dão testemunho da sua libertação?  

• Tem crescido e ampliado seu entusiasmo pela carreira cristã? Como está o seu 
ânimo agora?  

• O que você entende por guardar os feitos do Senhor?  

 Presb. Geraldo Márcio, em 25.julho.2004 

 
 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – reafirmar.   
 

Sugestão de juntar panelas no núcleo uma vez por mês.  

Dia 21 agosto - Sábado – Tarde de lazer dos Núcleos no quiosque.  

 

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

TEOLOGIA DA SOBREVIVÊNCIA 

Jo 15.1-10  

Ênfase – A nossa realidade de vida impõe uma necessidade de dependência total e 
exclusiva de Deus através de Jesus como a Videira que supre todas as fragilidades 
humanas, dando-nos uma vida de completo sucesso em todas as áreas, não apenas como 
numa simples sobrevivência, mas com abundância de alegria e satisfação nos 
relacionamentos.  

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

• O que o texto ou a mensagem de domingo fez você lembrar da sua 
vida, ou que tenha chamado sua atenção especial?  

• O que podemos entender sobre Permanência?  

• Permanecer onde, em quê e em quem?  

• Quais os problemas da permanência?  

• O que é sobrevivência? O que seria resistir?  

• Precisamos sobreviver e resistir a quê?  

• A sobrevivência nos impõe disciplina espiritual?  

• Com qual certeza podemos caminhar nesta jornada de sobrevivência?  

• O que não podemos dispensar?  

Reve, Em 18.julho.2004. 

  

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – reafirmar.   
 

Sugestão para juntar panelas no núcleo próximo domingo 10 horas.  

Dia 21 Sábado – Tarde de lazer dos Núcleos no quiosque.  

ED 17 horas também em agosto – Seria bom que todos participassem 
para opinar nesta experiência.  

 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

DEUS PERMANECE NO TRONO 

Ap 4.1,2 

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

• Ap 1.11 – As mensagens dos caps. 2 e 3 são apenas para aquelas igrejas 
especificadas, ou para nós hoje também?  

• Neste texto, quem está "assentado sobre o trono"? (4.8) 

1. DEUS PERMANECE NO TRONO, MESMO QUANDO COMETEMOS ERROS 

• Quais erros estas igrejas estavam cometendo: 
Éfeso (2.4): Pérgamo (2.14): Tiatira (2.20,21): Laodicéia (3.15,17):  
Deus perdeu o controle dessas igrejas por causa dos seus erros?  

• Em termos práticos, o que isto significa para você?  

• Mas isto justifica permanecermos no erro?  

• Você tem cometido algum erro assim?  

• Quais as palavras de Deus para estas igrejas? 
Éfeso (2.5): Sardes (3.3): Laodicéia (3.18,19):  

• O que estas palavras significam para você? 

2. DEUS PERMANECE NO TRONO, MESMO QUANDO ENFRENTAMOS 
DIFICULDADES 

• Quais dificuldades estas igrejas estavam enfrentamos? 
Éfeso (2.2): Esmirna (2.9,10): Pérgamo (2.13):  

• Deus perdeu o controle dessas igrejas por causa das suas dificuldades?  

• Em termos práticos, o que isto significa para você?  

• Você tem enfrentado alguma dificuldades assim?  

• Quais as palavras de Deus para estas igrejas? 
Esmirna (2.9,10): Filadélfia (3.11):  

• O que estas palavras significam para você? 

Cácio Silva – Em 4.jul.04 



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

 Restauração Só em Jesus  
“Aquele que tem o Filho tem a vida” I João 5:12. 

ÊNFASE: “É Projeto de Deus que sejamos uma grande família com 
muitos filhos todos parecidos com Jesus!” 
A Campanha de Evangelização é um grande movimento de 
semeadura da palavra de Deus, pessoal, familiar, coletiva e como 
Comunidade  a partir de onde vive um cristão em sua periferia, até 
os limites do Brasil e do mundo. Ë de todo servo, serva do Senhor. 
Da criança ao ancião, sem exceção.  Esta é a ordem do Rei dos 
Reis,Senhor dos Senhores, Jesus! 
Isto para que os perdidos sejam salvos e acima de tudo para que 
Cristo seja glorificado! 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 

1 – O que Deus te falou através da mensagem e (ou) da leitura  do texto?  
2 - O que é a campanha restauração só em Jesus? 
3 – Onde devemos realiza-la? 
4 – De quem é a missão, ou a quem pertence à tarefa? 
5 – Quando ? 
6 – Como será realizada?  
7 – Por que faze-la?  
8.- Para que tanto esforço? 
 

 
 
 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA 
Próximo domingo juntando panelas. 

ED ÀS 17h00  e o culto às 18h00 com oferta missionária. 
 

Pr Auke (Pr. Cícero-CNE-IPB) , Em 27 de junho de 04 na CPV. 
 
 

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

 

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

O que me falta ainda? 
 Marcos 10:17-22. 
ÊNFASE:Talvez na nossa vida há algo que está ocupando o lugar de 
Deus. Ë possível que no meio de nossa virtude está faltando apenas 
uma coisa.Jesus olhou com amor para aquele jovem, e assim o faz 
para nós. Ele quer que subamos um degrau. Pode ser que falta 
agradecer. Às vezes falta confessar. Outras vezes falta pedir, ou orar 
pelo outros, ou quem sabe ler a palavra. Em outras ocasiões falta 
perdoar, e para outros talvez falta o amor. Em outros momentos falta 
negar-se a si mesmo e de forma diferente para outros falta submissão 
à vontade de Deus. Tudo isto não acontece duma hora para outra. 
Deve começar, talvez hoje. Veja o que está faltando e matricule-se 
na Escola de Jesus e se cair comece de novo. .  
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 

1 – O que Deus te falou através da mensagem e (ou) da leitura  do texto?  
2 – O que o jovem Rico estava buscando? E você o que você busca? 
O que  estava atrapalhando aquele jovem e a você? 
3.– Como era a vida daquele jovem? O que lhe faltava?E o que está 
faltando a você? 
4. O que você vai fazer ao descobrir esta falta?E quando? 
 

 
 
 
 
 
 

 
         AVISO IMPORTANTE DA SEMANA 

25/junho – 20h15 Luar e Fogueira de oração pelas crianças 
e adolescentes em situação de risco, no quiosque . 

 
Pr Auke (Reve), Em 21 de junho de 04 

 
 

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

 
 
 



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

Sou Cristão e daí?  
 

Lc. 19:41-48 
 

Ênfase – A disciplina do uso do tempo. Falar para não gerar raiz de 
amargura.  
 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 
1 - O que mais chamou a sua atenção na mensagem de domingo? 
 
2 - Qual efeito prático isto teve para você? 
 
3 - O que estou fazendo se sou cristão? 
 
4 - Tenho zelo pelas coisas que Deus me confiou? 
 
5 - No item acima, eu cuido porque é meu ou de Deus? 
 
6 - Eu me encontro hoje como um templo de oração? 
 
7 - Qual é a minha reação quando ignoram a santidade e o nome de 
Deus? 
 
8 - As minhas atitudes expressam a glória de Deus? 
 

 
 
 
 

AVISO IMPORTANTE DA SEMANA 
 

Quinta – 19h30 – culto aniversário da CPV com o Pastor Herman 
Ramon do Chile.  

Sábado – quiosque – Com o palhaço Bozo. 
 
 
 
----------- “Cada casa uma igreja, cada membro um ministro”. --------- 

 
 
 

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

O Dever Paterno 
Ef 6.4 
ÊNFASE: Os pais não devem ser autoritários ou passionais na disciplina, a fim de 
evitar que seus filhos se sintam magoados, e cultivam a amargura de espírito e 
desenvolvam um gênio iracundo.  
Antes em gratidão pela salvação e como testemunho do poder de Deus de 
reconciliar as pessoas a si próprio, os pais cheios do Espírito e da vida de Cristo 
devem criar os filhos, com amor e sabedoria, para a maturidade através de palavras 
de encorajamento, corrigindo quando necessário com firmeza e amor.   
  

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
  

1. O que Deus te falou através da mensagem e (ou) da leitura  do 
texto?  

2. Qual é o dever paterno cristão? Por que?  
3. Em que se diferencia o dever do(a) pai/ mãe cristão(ã)  do não 

cristão(ã)?  
4. Qual a importância da realização fiel desta responsabilidade? E 

quão importante é para você o cumprimento desta 
responsabilidade? E como você se está se saindo no cumprimento 
dela? Como melhorar?  

5. Qual a vontade, o propósito de Deus para com os relacionamentos 
na família dentro do seu projeto de reconciliar todas as coisas em 
Cristo?  

6. Como provocamos a ira de nossos filhos? Por que não devemos 
faze-lo?  

7. Como então devemos criar os nossos filhos? Você tira tempo para 
admoestar, i.é.orientar por palavra e pelo ensino da palavra os 
seus filhos?Você os encoraja?E você os corrige? Também os 
elogia? Os disciplina, com amor? Como podemos vencer 
conforme Ef 5.18? Não sendo controlados pela impaciência ou 
pela ira, mas pelo ______ .  

8. Você tira tempo de qualidade e de quantidade com seu filho?  
  

PEDIDO IMPORTANTE DA SEMANA 
            Oremos para que Deus abençoe o James na sua viagem e no projeto de 

conseguir novos padrinhos para a Rebusca.  
Pr Auke,  

Em 17 de maio de 04 
  

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Relacionamentos 

Roteiro para a Edificação 

Fidelidade na Mordomia Cristã 
 Lucas 12:42 
ÊNFASE: Tudo o que possuímos vem de Deus e continua 
pertencendo a Ele. Somos apenas administradores dos bens 
colocados à nossa disposição, dos quais teremos de prestar contas 
algum dia. Nosso Senhor espera fidelidade e promete recompensar 
aos fiéis 

  
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

  

1 – O que Deus te falou através da mensagem e (ou) da leitura  do texto?  
2 - O que é mordomia cristã? 
3 -  Por que motivo devemos prestar contas a Deus de tudo que 
possuímos,   vida, familiares, dons, talentos, tempo, bens e dinheiro? 
4 – Qual  a nossa responsabilidade para com os filhos que Deus nos 
confiou?Como estamos nos saindo? O que deve ser melhorado? 
5 – Qual a vontade, o propósito de  Deus para com o dinheiro que  nos 
confiou?  
6 – Você ama as coisas (dinheiro,bens) e usa as pessoas para alcançar 
os  seus interesses ou ama as pessoas e usa as coisas para servi-las?  
7 – Como era a administração de Zaqueu antes e depois de conhecer a 
Jesus? 
Como você se identifica com a mordomia de Zaqueu antes de conhecer a 
Jesus ? E como  estamos na nossa  gerência do evangelho, talentos, 
dons, recursos, tempo, bens depois de conhecermos a Jesus? 
8 - O que Deus está te falando através deste aprofundamento? O que ele 
está esperando de você? Como você vai responder? Qual o desafio?  O 
que você vai fazer agora? 
  
 

  
AVISO IMPORTANTE DA SEMANA 

15/maio – Tarde da família no quiosque (programa livre) 
16/maio – Domingo – Culto será no quiosque às 18 horas 

 
 

Pr Auke, Em 09 de maio de 04 
   
 

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

 

GRATIDÃO TRANSFORMADORA 
Rm 12. 1-2 
 
 
 

Em gratidão pela paixão de Cristo dediquemos nosso corpo, mente e 
vontade a Deus, não nos conformando ao estilo de vida do mundo, mas 
buscando a transformação à imagem de Cristo pela renovação da mente, 
através dos meios de graça, por meio da meditação na palavra, a 
participação da Ceia, a comunhão com Deus e os irmãos, e a oração, 
conhecendo assim a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas.  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento? 
  

O que Deus falou pessoalmente a você através da mensagem ou do texto? 
O que é gratidão? E o que seria gratidão transformadora? 

 
1. Qual a diferença entre gratidão rasa ou profunda? A sua gratidão é rasa 

ou profunda? Qual a base da nossa gratidão? 
2. O que é a misericórdia ou o que são as misericórdias de Deus? Você 

experimenta ou já experimentou a misericórdia ou as misericórdias de 
Deus? Que efeito produz, qual foi o resultado delas? Qual seria a 
finalidade da(s) mesma(s)? 

3. A gratidão pela salvação conduz a que?  
4. É possível ter um relacionamento  profundo com o próximo sem ter um 

relacionamento de compromisso com Deus? 
5. O que significa de forma prática apresentar o corpo a Deus como um 

sacrifício santo? Envolve o que? Qual foi a última vez que você fez isto? 
É algo que se faz uma vez por todas ou algo para ser renovado a cada 
dia?  

6. O que a dedicação a Deus tem de haver com a não conformidade com o 
mundo? É possível não se conformar com o mundo sem ter se dedicado 
a Deus? 

7. Como podemos experimentar transformação renovadora em nossas 
vidas? É dom de Deus ou algo que nós devemos fazer?  Como acontece? 

 
Pr Auke.  

Em 2.mai.2004 
 

AVISO IMPORTANTE DA SEMANA 
 
Próximo Sábado 9, - 14h30 no quiosque. Reunião geral para formação 
de consenso sobre a construção.  
  
  

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleos de Relacionamento 

Roteiro para a Edificação 

A SOBERANIA DE DEUS  

 
Dn 4   
Textos auxiliares – Jó 38. 1-23; Jó 42.1-2; Rm 9. 10. e 11; Is 45.7; Rm 
11.33-36; Rm 8.28 e I Co 15.24-28  
 
Ênfase – Só Deus é soberano. O que é soberania. O que tudo isto 
significa. A soberania de Deus me livra da ansiedade. A soberania de 
Deus me liberta das explicações. A soberania de Deus me afasta do 
orgulho.  
 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 
1 – O que chamou mais a sua atenção ouvindo o sermão de domingo?  
 
2 – Qual o efeito prático surtiu na sua vida este assunto?   
 
3 – Você tem dificuldade em aceitar a soberania de Deus?  
 
4 – É possível compreender plenamente a soberania de Deus?  
 
5 – A  soberania de Deus pode ser explicada? 
   
6 – O homem é realmente livre?  
 
7 – Você acha que a soberania de Deus o livra da ansiedade, o liberta das 
explicações e o afasta do orgulho?  
 
 
 

AVISO IMPORTANTE DA SEMANA  
 
- Tarde de lazer no quiosque dia 20 próximo sábado, com mutirão para 
limpeza do terreno e pinturas de traves e postes e brincadeiras. Dúvidas 
falar com o Emeric, telefone 3891-8497  
   

 
Daison, Em 14.mar.2004  

 
 

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

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   
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