
CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 
 

ROTEIRO DA SEMANA DE 04. Dez. 2005 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 

3 – O PAPEL DO CRISTÃO NA MISSÃO DE DEUS 
(De Deus pra mim. - Edificação).  

 
Rm 10. 9-15   

 
�   O que mais chamou a sua atenção no TEXTO ou na 
exposição de domingo?  
Fale da sua experiência pessoal, neste assunto.   

 

3.1. Como e Quem convence o homem do Pecado, da Justiça 
e do Juízo final?  
 

3.2. Quem é o dono, autor, que preside e que governa a 
Missão e a Igreja?  
 

3.3. O que a Igreja tem a ver com a Missão? Como a igreja é 
responsável e privilegiada com a Missão de Deus?  
 

3.4. O que seria cumplicidade com a Missão? Qual o nível da 
sua cumplicidade com a Missão e com a Igreja na Missão?  
 
Aplicação – É preciso invocar. Pra invocar o nome de Jesus é 
preciso crer Nele. Para crer, é preciso ouvir falar Dele. É preciso 
solidificar os corações e a igreja nesta Missão de mostrar Jesus com 
a vida e com a fala. É preciso ampliar a visão e envolvimento dos 
Núcleos na Missão e plantar Núcleos aqui e onde Deus nos convidar 
para trabalhar com Ele.  
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregadora: Pr. Cácio.   
 
 

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

CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 
 

ROTEIRO DA SEMANA DE 27. Nov. 2005 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 

3 –  A DOR DE CÂIMBRA 
(De Deus pra mim. - Edificação).  

II Sm 1.9; II Co 8.14   
 

 
�   O que mais chamou a sua atenção no TEXTO ou na 
exposição de domingo?  
Fale da sua experiência pessoal, neste assunto.   

 

3.1. O que mais nos imobiliza nos leva às doenças, faz-nos 
cair e nos torna vencidos?  
 

3.2. O pecado faz parte do caráter de Deus? Ele faz outras 
pessoas e nossos amigos sofrerem? Como ele causa 
confusão, medo e culpa?  
 

3.3. Como podemos ter vitória sobre a câimbra do pecado? 
Necessitamos do processo de libertação para santificação?  
 

3.4. Quais os 3 meios de graça citados que seguramente nos 
trazem vitória e nos dão a Visão e Caráter de Deus?  
 
Aplicação – Os meios de Graça nos dão uma nova mente. Livram-
nos da força do pecado. Intransigir no tempo de ORAÇÃO; Ter 
devocionais pela BÍBLIA como base da vida e a IGREJA como lugar 
de comunhão, adoração e propagação é o caminho da santificação e 
do ardor missionário.   
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregadora: Miss. Arabela.   

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



 

CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 
 

ROTEIRO DA SEMANA DE 20. Nov. 2005 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 

3 –  DECISÃO DE ESTAR NO LUGAR CERTO 
(De Deus pra mim. - Edificação).  

Lc 15. 11-32   
 

�   O que mais chamou a sua atenção no TEXTO ou na 
exposição de domingo?  
Fale da sua experiência pessoal, neste assunto.   

 

3.1. Você se considera um pródigo, um carente ou necessitado 
da presença constante de Deus em sua vida?  
 

3.2. Conte para edificação do grupo, de uma experiência que 
você teve de “Cair em si”, refletir sobre a sua vida e confessar 
os pecados ao amigo e diante de Deus.  
 

3.3. Você tem conseguido fugir de situações embaraçosas 
para manter-se no lugar certo? Compartilhe com o grupo. 
 

3.4. Como você faz para manter-se no centro da vontade de 
Deus? A sua decisão de manter uma vida sadia diante de 
Deus tem sido difícil? Quais as maiores dificuldades?   
 
Aplicação – Fugir e afastar-se de situações de exposição ao 
pecado, tendo uma nova maneira de ser, de conduzir a vida, de 
mudança de caráter e de ver as coisas com esperança e novidade de 
vida, com um jeito novo de cuidar da família e dos filhos em 
obediência a Deus.  
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregador: Pb. Osmar Ribeiro.   
 
 

-------     “Cada casa uma igreja, cada membro um  ministro”.     ------- 
CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 
 

ROTEIRO DA SEMANA DE 13. Nov. 2005 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 

3 – O CULTO ACEITÁVEL 
(De Deus pra mim. - Edificação).  

Malaquias 1. 6-14   
 

�   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou 
na exposição de domingo?  
Fale da sua experiência pessoal.   

 

3.1. Qual a essência do culto? Conforme Jo 4.19-24, o culto 
destina-se única e exclusivamente a Deus? Como e qual é a 
razão do culto da Nova Aliança (no Reino dos Céus 
implantado por Jesus)?  
 

3.2. Precisamos de um objeto, uma liturgia fixa, um local ou 
templo ou salão para adorar a Deus? Como adorar a Deus de 
modo aceitável a Deus? Culto é a honra e adoração dirigida a 
Deus pela sua vida durante a semana no trabalho e em casa?  
 

3.3. Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem priorizado 
o Reino dos Céus sobre todas as coisas e servido com o 
melhor de si? Qual a sua deficiência hoje?  
 

Aplicação – Lc 10.27 requer o envolvimento total do adorador: 
alma, força e mente. Devemos oferecer o melhor para Deus. Não 
podemos tratar o culto com irreverência, desrespeito e desprezo. 
Quando as pessoas desprezam a Deus, sempre cultuam a falsos 
deuses: dinheiro, poder e pessoas. Isto é idolatria e inaceitável.  
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregador: Pr. Paulo Leal.   

 
 

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



CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 06. Nov. 2005 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

3 – PRIMAZIA ABSOLUTA A DEUS  
(De Deus pra mim. - Edificação).  

Mc 10. 17-22   
 

�   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou 
na exposição de domingo?  
Fale da sua experiência pessoal.   

 

3.1. Você consegue distinguir dentre as “coisas boas” (lícitas e 
honestas) que você faz como cristão, aquela que é realmente 
fundamental? Como tem sido a sua prioridade a ela?  
 
3.2. Você tem conseguido na sua vida como um todo, dar o 
louvor e adoração que Deus merece? Quais os componentes 
que podem ocupar o lugar sagrado na sua vida?  
 
3.3. Qual a sua reação quando Deus lhe pede uma mudança 
radical de vida? Atende prontamente; faz que não entendeu 
ou faz como o jovem rico: se afasta?  
 
Aplicação – Deus quer que não fiquemos paralisados no mesmo 
lugar sempre. Ele deseja a nossa maturidade, o nosso crescimento. É 
preciso passar da imaturidade para a maturidade e da maturidade ao 
serviço. É preciso observar o que é fundamental e dar total prioridade 
ao Reino dos Céus. Nosso dever para com Deus se resume no 
mandamento de AMAR a Deus sobre todas as coisas.  
 
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregador: Pb. José Cambraia.   

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

 

CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 30. Out. 2005 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

3 – MOMENTO DEPRESSIVO DE JESUS  
(De Deus pra mim. - Edificação).  

Mt 26. 36-46   
 

�   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou 
na exposição de domingo?  
Fale da sua experiência pessoal.   

 

3.1. É justo chamar de momento depressivo a crise pela qual 
Jesus passou? Como entender o pouco caso dos amigos 
Pedro, Tiago e João para com o sofrimento de Jesus?  
 
3.2. Quais as reações físicas, orgânicas e espirituais no 
momento depressivo de Jesus? O que você sabe sobre suar 
sangue?  
 
3.3. A oração de Jesus foi convicta, segura, mesmo diante de 
tal agonia, mas foi submissa? Se Ele tivesse um pouco de 
dúvida e não bebesse o conteúdo do cálice, teríamos como 
entrar no santo dos santos em comunhão direta com Deus?  
 
Aplicação – Às vezes está fora do nosso controle passar por um 
momento de depressão. Existe a depressão circunstancial e a 
doentia. Ambas causam reações físicas, orgânicas e espirituais. O 
QUARTO DE ESCUTA é o caminho seguro para o momento 
depressivo. Os amigos e a igreja ajudam a dominar o nosso orgulho, 
retirar as máscaras e as impressões falsas, retornando a alegria.  
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregador: Rev. Elben César.   
 

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



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

Roteiro para a Edificação 

Retiro-Acampamento Adolescentes – Chácara Thaís – 
30.out.05 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

3 – O DIAGNÓSTICO DO HOMEM SEGUNDO CRISTO 
Mc 7.1-23 
Os líderes religiosos da época de Jesus, eram os escribas e fariseus. 
Freqüentemente Jesus os condenava pela sua hipocrisia, como o faz nesta 
passagem. A ênfase dos fariseus em lavar as mãos não era por motivos higiênicos, 
mas para se purificar dos possíveis contatos com pessoas ou coisas menos puras do 
que eles. Uma tradição religiosa era usada como escape para não se cumprir um 
claro mandamento de Deus. Jesus fala claramente sobre a desobediência a Deus, 
sobre a corrupção e faz uma lista de alguns pecados (21,22). 
1.  PECADOS  
Veja os pecados específicos enumerados por Cristo em Mc 7 e veja como 
cada um deles se relaciona com os dois grandes mandamentos (Lc 10.27). 
Como podemos definir o pecado? Qual o significado de pecado para Jesus? 
2. MANDAMENTOS 
Como Jesus resume os mandamentos de Deus?  (Mt 22.37-40) 
Onde está a ênfase do comportamento? Nos desejos interiores ou nas 
motivações exteriores? Qual era a ênfase dos fariseus? 
2.  VITÓRIA 
Podemos vencer o pecado pela disciplina, pelo controle do nosso 
comportamento exterior?  O que podemos fazer com respeito à nossa 
condição? 
------------ 
Para muitos, hoje, o pecado é considerado relativo, dependendo das 
circunstâncias. Isto coaduna com o ensino de Jesus? 
------------ 
Responda: Relacionar as características evidenciadas por Jesus nesta passagem. 
Será que alguém pode amar a Deus sem amar o seu próximo ou a sí mesmo?  
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Facilitador: Edgard   
 

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

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

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 23. Out. 2005 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

3 – JESUS E O MUNDO ESPIRITUAL  
(De Deus pra mim. - Edificação).  

Mc 5.1-20   
 

�   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou 
na exposição de domingo? Fale da sua experiência 
pessoal.   

 

3.1. Você crê que o mundo espiritual pode influenciar no 
mundo visível? Que esses espíritos malignos querem 
influenciar sua vida?  
 
3.2. Já conseguiu detectar espíritos malignos influenciando 
pessoas? Que reação você teve ou teria caso detectasse? 
Você Crê que Jesus colocou Satanás debaixo dos seus pés e 
em Seu nome há poder para expulsar esses espíritos?  
 
3.3. Você entende que o Reino dos Céus implantado por 
Jesus, do qual somos cidadãos hoje, é contrário aos reinos 
deste mundo que procuram alterar o reinado de Jesus?  
 
Aplicação – O alvo da CPV é o de transformar cada pessoa num 
verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. O grande desafio é ser hoje 
discípulo de Jesus, cidadão do Reino dos Céus, ainda sob a 
ingerência deste mundo espiritual (invisível), que provoca solidão, 
fingimentos, mentiras, destruição e violência até Jesus voltar.  
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregador: Pb. Geraldo Márcio.   
 

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

 



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

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 16. Out. 2005 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De mim para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 

3 – MUDAR ATITUDE ou ATOS? (De Deus pra mim. - Edificação).  
Jd (vv) 16-23  
 

�   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou 
na exposição de domingo? Fale da sua experiência 
pessoal.   

 

3.1. Qual o perfil dos dissimuladores (v.16)? Na igreja hoje 
ainda existem fingidos (nominais ou ritualistas) sinceros ou 
bem intencionados? Como podemos nos proteger ou nos 
guardar dos dissimuladores (fingidos - mascarados)?  
 
3.2. Como é possível identificar um verdadeiro discípulo de 
Jesus? A mudança de caráter muda os atos ou as atitudes do 
verdadeiro discípulo?  
 
3.3. Onde vai estar o foco ou o coração do discípulo com 
atitudes mudadas por Jesus?  
 
Aplicação – Ser verdadeiro discípulo de Jesus é mais difícil que 
ser pastor, presbítero, diácono ou líder de núcleo. Só o verdadeiro 
discípulo consegue fazer discípulo de Jesus. O discípulo tem Vida e 
passa a Vida aos amigos. O discípulo ensina e prepara para o 
Batismo. Evangelizar é apenas a metade da tarefa. A máscara do 
fingido altera os seus atos. Mudar o caráter é mudar de atitude.  
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros 
discípulos de Jesus. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregador: Pr. Paulo Leal.   
 
 

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

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

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE0 09. Out. 2005 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De nós para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 
 

3 – UMA REUNIÃO NO CENÁCULO (Edificação) 
At 20.7-13  
 

�   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou 
na exposição de domingo? Fale da sua experiência 
pessoal.   

 
 

3.1. O que é ser tomado pelo Espírito e quais as condições 
para isto acontecer com uma pessoa cristã?  
 
3.2. Lembrar coisas do passado (memória histórica) que nos 
edificam pode nos ajudar? Como? Quais os resultados da 
ação de Deus na vida de uma pessoa?  
 
3.3. Ser amado do Senhor, enquanto estamos aqui na terra, 
pode nos trazer algum benefício? Qual ou quais?  
 
Aplicação – Ser confortado pelo Espírito gera alegria (vv 12). 
Sentir amado por Deus como Criador, gera segurança e felicidade 
plena. Na escassez, na fome, na sede e em qualquer situação 
podemos ter sempre alegria estando com Jesus.  
 
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade individual de levar 
Jesus ao amigo. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregador: Pb. Daison Silva.  
 
LEMBRAR: Orar pelo sustento, visto e aniversário do Emeric dia 8.  
Homens da Promessa, Sexta no Quiosque. 
 

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



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

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 02. Out. 2005 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De nós para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 
 

3 – APRENDENDO COM RUTE (Edificação) 
Rute 2. 1- 23  
 

�   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou 
na exposição de domingo? Fale da sua experiência 
pessoal.   

 
 

3.1. Quando Rute ofereceu-se para o trabalho? (v. 2). O que 
você pode oferecer hoje? O que é estar disponível?   
 
3.2. Como Rute estava no lugar certo? (v. 8). Você está no 
lugar correto hoje? Qual a sua motivação para permanecer 
onde você está? O que você está colhendo hoje?  
 

3.3. O que Rute deixou? (v.11). O que você está disposto a 
deixar? Pecados arraigados, desvios de caráter, ganância, 
soberba atrapalham sua caminhada com Cristo?  

 
 

Aplicação – Não há espaço para altivez na vida cristã. Na obra 
você é sempre o menor. Cristo é maior em tudo. Reconhecer o 
presente de Deus na cruz e a nossa pequenez exclusivamente para a 
Sua Glória. Escolha acertada conduz Bênçãos materiais e espirituais.    
 
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade individual de levar 
Jesus ao amigo. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 
 

Pregadora: Miss. Maruza Dias.  
 
 

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

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

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 25. Set. 2005 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De nós para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 

3 – PERDENDO A CABEÇA!  (Edificação) 
Marcos 6.14-29 
 

�   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou 
na exposição de domingo? Fale da sua experiência 
pessoal.   

 

3.1. Quando Herodes perdeu a cabeça? (vv.22,23). A única 
coisa que pode nos seduzir mulher/homem? O que pode te 
seduzir hoje?   
 

3.2. O que fez Herodias perder a cabeça? (vv.19-21,24). Você 
sente ódio por alguém? Você já se sentiu manipulado por 
alguém? Você tem facilidade para manipular as pessoas?  
 

3.3. Como “Salomé” (a filha de Herodias) perdeu a cabeça? O 
que ou quem tem te influenciado? Como os valores da nossa 
geração podem nos influenciar? 

 
Aplicação – O que é melhor, perder manter a cabeça erguida 
diante dos homens e perdê-la diante de Deus, ou manter a cabeça 
erguida diante de Deus, mesmo perdendo-a diante dos homens?    
 
 
 
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade individual de levar 
Jesus ao amigo. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 
 

Pregador: Pr. Cácio Silva.  
 
   
 

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



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

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 18. Set. 2005 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De nós para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 

 

3 – O APÊLO DO JUSTO (Edificação - De Deus para nós)  
Sl 26 
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou na 
exposição de domingo? Fale da sua experiência pessoal.   

 

3.1 – Quais são os 3 pedidos de Davi? Como pode ser perfeita a 
justiça do Senhor num mundo de tantas diferenças? Você está 
pronto para pedir ao Senhor para fazer justiça ou te julgar?  

 

3.2 – Com tem sido o seu caminhar comparando com este exemplo 
de Davi (v. 3 a 8)? Qual foi o pedido do verso 2? Você gostaria de 
pedir isto para você?  

 

3.3 – Do que podemos pedir livramento de Deus? Você acha 
necessário ter a compaixão de Deus pra sua vida?  
 
Aplicação – Refletir sobre a sua conduta no trabalho, com o cônjuge, na 
igreja, em viagem, nos estudos, na família e nos relacionamentos como 
servo  obediente, submisso ao senhorio e salvo por Jesus.  
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade individual de levar 
Jesus ao amigo. Encerrar orando nominalmente pelo Oikós. 
 
 

Pregador: Pr. Paulo Leal.  
 
 
 
LEMBRAR: 
1. Procure ler sempre o boletim e entender o que está acontecendo.  
2. Domingo 17 horas – No lugar da TV, faça treinamento: Curso básico da vida 
cristã.  
3. Sexta: Luar no quiosque 20h00 – Sábado: Casais 16h00 – Domingo: 8h30 
Caminhada Ecológica na UFV e festival de macarrão.   
 
 

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

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

Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE  11. Set. 2005 
 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

2 – De nós para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus.  

 

3 – CONSTRUIR O QUÊ ? (Edificação)  
At 2.47 – Hb 8.5 – I Co 6.19 
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou na 
exposição de domingo? Fale da sua experiência pessoal.   

 

Aplicação – Podemos construir como sinal visível e multiplicador da 
nossa união e compromisso com Jesus. Construir em volta de um grande 
abraço como Corpo, Templo do Espírito e Servos de Jesus. Construir para 
proclamar as virtudes de Jesus, enfrentando todas as barreiras para arrancar 
mais gente do inferno para o Reino da Luz. Espaço para viver e servir.   
 

3.1 – No AT, Deus ordenou construir com detalhes impressionantes. 
Onde Deus está presente hoje? Onde podemos encontrar Deus: no 
monte, no tabernáculo, na sinagoga ou no templo? Quem é a Pedra 
angular, principal e básica da Igreja?  
 

3.2 – Somos membros da igreja visível e militante e também da 
Igreja Invisível e Triunfante? O que é, e o que não é igreja? A quem 
você serve? O prédio pode refletir a nossa convicção?  
 

3.3 – Você se compromete a construir esta igreja? O que é mais 
importante: a minha opinião pessoal ou o Corpo de Cristo? Deus 
responde a nossa oração por unanimidade e pelos detalhes da 
construção? A obra pode começar com a sua oração?  
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade individual de levar Jesus 
ao amigo. Orar nominalmente pelo Oikós.   
 

Pregador: Pb. Zuin 
 
 
LEMBRAR: 
1. PRÓX. DOMINGO: Cestas de Alimentos.  
2. Domingo 17 horas – No lugar da TV, faça treinamento: Curso básico da vida cristã.  
 
 

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



CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 04. Set. 2005 
 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus.  
 

3 – A EXCLAMAÇÃO É: GLÓRIA!  
Salmo 29 
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou na 
exposição de domingo? Fale da sua experiência pessoal.   

 

Aplicação – Precisamos ver e ouvir Deus para melhorar a nossa oração e 
adoração. Precisamos ver e ouvir Deus para experimentar a transformação 
de crentes fracos e desanimados em profetas vigorosos de hoje. A 
responsabilidade cristã começa nos sonhos dos crentes. A realidade nasce 
nas visões dos crentes. A subversão dos crentes é revolta, não aceitação e 
insubordinação ao mundo pela adoração, proclamação e oração.   
 

3.1 – O mal inexorável é uma realidade nos dias de hoje. Temos a 
nossa volta o império do terror, da violência, da corrupção, do 
crime, do egoísmo e do consumismo. Tem o evangelho chance 
contra este mal?  
 

3.2 – É possível refazer as forças, proclamar a mensagem com vigor 
e reassumir a tarefa de levar Deus às pessoas? Como?  
 

3.3 – Como ver Deus de maneira criativa e profunda? Como ter a 
visão que vai além das circunstâncias? Como transferir o nosso 
olhar para o trono de Deus?  

.  

3.4 – O que acontece no plano espiritual quando adoramos a Deus, 
em culto público, em espírito e em verdade? 
 

3.5 – Quem governa em nossos dias? O que devemos exclamar? 
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade individual de levar Jesus 
ao amigo. Orar nominalmente pelo Oikós.   
 

Pregador: Pr Jony 
LEMBRAR: 
1. PRÓX. DOMINGO: Dízimos e ofertas para construção.  
2. Domingo 17 horas – Treinamento: Curso básico para a vida cristã.  
 

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

CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 28. Ago. 2005 
 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus.  
 

3 – OLHAR HUMANO E O OLHAR DE DEUS  
I Sm 16.7 e II Sm 3.32 
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou na 
exposição de domingo? Fale da sua experiência pessoal.   

 

Aplicação – Apesar de muitas vezes termos um olhar bem diferente do 
olhar de Deus, apesar de quase sempre o nosso choro ser egoísta, apesar da 
nossa fraqueza, Deus em sua infinita misericórdia nos unge e nos capacita 
para sua obra, seja aqui em Viçosa, em outro lugar do Brasil ou até nos 
confins da terra. Deus não escolhe você pela sua capacitação ou segundo a 
imagem que você tem de você mesmo.  
 

3.1 – Como foi o olhar de Samuel, de Saul e de Davi? O seu olhar é 
determinado pela idéia que você faz das coisas. Qual a visão ou 
como você olha para você mesmo? Para as pessoas e para as 
situações?  
 

3.2 – Porque você chora e por quem você chora? Quais as razões 
pelas quais costumamos chorar? Como seria um choro egoísta? 
Existe choro de alegria?  
 

3.3 – Davi, homem segundo coração de Deus, era fraco? A despeito 
disto, Deus o ungiu? Deus quer nos ungir hoje? Como devemos 
corresponder ao chamado e unção de Deus? Estamos disponíveis 
ao serviço e choramos pela alma do amigo?  
 

Pregadora: Márcia Vandeineide-CEM.  
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade individual de levar Jesus 
ao amigo. Orar nominalmente pelo Oikós.   
 
LEMBRAR: 
1. CESTAS DE ALIMENTOS a partir do Núcleo. Cada núcleo levando a cesta do Núcleo 
para os Diáconos. Temos muitas famílias a serem atendidas.  
2. Domingo 17 horas – Treinamento: Curso básico para a vida cristã.  
 
 
 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 21. Ago. 2005 
 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus.  
 

3 – CONSAGRAÇÃO  
Rm 12.1-2 
 

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

Fale da sua experiência pessoal nesta área.    
 

Aplicação – Conformar nossa mente à maneira de pensar de Deus, 
buscando orientação na Sua Palavra. Viver em Igreja é orientação ou 
mandamento de Deus (Hb 10.24-25) e fortalece a consagração. Devemos 
desprezar e aborrecer aquilo que é mau, abandonar hábitos ruins que a 
médio prazo contaminam a alma (o coração), sempre amando e 
dedicando ao que é justo. Resistir as formas prevalecentes e populares do 
proceder neste mundo e proclamar as virtudes do Reino.  
 

3.1 – Coerentemente oferecer-se a Deus é consagrar. Isto muda hábitos e 
compromissos e comportamentos. O que é ser integral?  
 

3.2 – Qual é o novo e definitivo mandamento de Jo 13.34-36? Isto requer 
separação do mundo e uma vida mais íntima e profunda com Deus?  
 

3.3 – Culto racional é a razão de viver. Como prestar culto fora das 4 paredes da 
igreja. Como Deus age em nossa vida racional? Como dizer não às várias formas 
de sedução do mundo? Como experimentar a boa e perfeita vontade de Deus?  
 
 

Pregador: Pr. Paulo Leal.  

 
4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   

Prestando contas a respeito da responsabilidade individual de levar Jesus 
ao amigo. Orar nominal pelo Oikós.   
 
 
LEMBRAR: 
1. Orar pelas novas famílias residentes e o apoio necessário da igreja.   
2. Domingo 17 horas – Treinamento: Curso básico para a vida cristã.  
 
 
 
 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 14. Ago. 2005 
 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus.  
 

3 – O GRÃO DE MOSTARDA  
Lc 13. 18-21 
 

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

Fale da sua experiência pessoal de trabalhar pelo Reino.    
 

Aplicação – Muitas pessoas estão ao nosso redor e pelo mundo todo 
sem saber de Jesus. Sem saber da possibilidade transformadora do 
coração. Sem saber que Jesus nos dá uma vida completa de alegria e 
satisfação plena em todas as áreas. Sem saber que Jesus é plantado no 
coração e brota dentro da gente. Fomos convocados por Jesus para 
sairmos e falar Dele ao mundo com o exemplo de sermos Dele.   
 

3.1 – Como o grão de mostarda está presente no Reino de Deus no mundo? 
Devemos mudar a cultura, costumes ou mudar por dentro, o coração?  
 

3.2 – Quais são as questões morais no seu contexto que você deve mudar para 
que o Reino de Deus se manifeste?  
 

3.3 – Cite algumas pessoas com quem você está edificando relacionamentos ou 
plantando um grão de mostarda e que não vai desistir nunca?  
 

Pregador: Craig Chuggart (Canadense).  

 
4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   

Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada pessoa levar 
Jesus ao amigo. Orar nominal e constantemente pelo Oikós.   
 
 
 
 
LEMBRAR e Orar: 
1. Núcleo de adolescentes e seus amigos que devem ser evangelizados.  
2. Domingos 17 horas – Treinamento: Cursos básicos para a vida cristã.  
 
 
 
 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 07.AGO.2005 

 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus.  
 

3 – O CRISTÃO E O SOFRIMENTO  
II Co 4. 2-10, 16-18  
 

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

Fale da sua experiência pessoal de SOFRER e ser 
consolado.   

 

Aplicação – Não é possível ser poupado do sofrimento até a volta de 
Jesus. Ser cristão significa permitir que os cegos vejam a Luz, que é 
Cristo. Ser cristão verdadeiro é saber lidar com o sofrimento e ser feliz em 
toda e qualquer situação. Deus que nos chama, também é capaz de 
cuidar nas horas difíceis e fazer o melhor para cada um.  
Devemos entrar no “Quarto de Escuta” e buscar o relacionamento de 
intimidade com o Deus da Benção e não apenas buscar a Benção de 
Deus.  
 

3.1 – Relembre a fragilidade diante do algum sofrimento pessoal ou de amigos.    
Como o sofrimento pode isolar o homem da presença de Deus? O sofrimento pode 
gerar murmuração?  
 

3.2 – Pense na funcionalidade de um vazo de barro.  
De que forma você aproxima de um vazo de barro? O vazo de barro pode cuidar 
dele mesmo?  
 

3.3 – Qual foi a atitude de Jesus diante do sofrimento? Hb 5. 7-9 relata as lágrimas 
de Jesus. Como Ele venceu este momento? O que é eterno pode-se ver?  
 

Pregadora: Tonica (Diretora do CEM).  

 
4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   

Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada pessoa levar 
Jesus ao amigo. Orar nominal e constantemente pelo Oikós.   
 
LEMBRAR e Orar: 
1. Sexta no quiosque – 19h30 – Homens da Promessa (Convidar amigos).  
2. Domingo 9 horas – 40 anos da IPV na ED.  
 
 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 31.JUL.2005 

 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus.  
  

3 – DUAS DECISÕES – DUAS ATITUDES  
Lc 5. 12-13  
 

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

Fale da sua experiência pessoal de CONFIAR em Jesus.   
 

Aplicação – Infelizmente não é possível ter Jesus como Salvador, se Ele 
não for Senhor da sua vida, porque se vivemos é para produzir frutos em 
obediência a Jesus. Frutos é a nossa vida como Sal e Luz que somos 
neste mundo, levando outros a Jesus. Não é possível esconder Jesus ou 
a Luz deste mundo. Jesus é o único caminho de transformação de vidas e 
curas interiores completas. E preciso entrar na sua presença ou no quarto 
de escuta, clamar e confiar.  
 
 

3.1 – Faça um paralelo rápido da Lepra com o pecado residente do homem.   
Como o pecado isola o homem da presença de Deus? Porque o pecado atrapalha 
o quarto de escuta?  
  
3.2 – Deus aceita o pecador como ele está e como ele é.  
De que forma você pode procurar, aproximar, abrir o coração, entrar na presença 
de Jesus e clamar, para começar a transformação?  
 
3.3 – Como a fé pode transformar circunstâncias, valores e costumes?  
 

Pregador: João Maria.  

 
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada pessoa levar 
Jesus ao amigo. Orar pelo Oikós nominalmente.   
 
 
AGRADECER - Orar: 
1. Vigília - Luar de Oração com Ceia na Sexta, com 42 pessoas. 
2. Caminhada em geração integrada ontem de manhã com 38 pessoas.   
 
 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 24.JUL.2005 

 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Interceder, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus.  
  

3 – VIVENDO A PALAVRA DE DEUS  
Mt 25.44-45  
 

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

Fale da sua experiência pessoal de servir e louvar a Jesus.   
 

Aplicação – Viver a Palavra é ter uma vida de Oração; Manter os 
relacionamentos com sinceridade e amor; Ler a Bíblia todos os dias; 
Procurar aplicar os ensinos para os filhos; Estar constantemente 
arrependido; Estar constantemente exercendo a gratidão; Estar 
constantemente alegre independente das circunstâncias.  
 
 
 

3.1 – O que seria de fato arrependimento constante? Como podemos reconhecer o 
estado de pecado constantemente?  
 

3.2 – É possível estar constantemente alegre, grato e arrependido como uma 
dignidade e força dada pelo Espírito no coração do homem, neste mundo tão 
complexo?  
 
3.3 – O arrependimento leva à confissão, a confissão ao perdão, o perdão à 
gratidão e a gratidão amplia relacionamentos e relacionamentos conduz à alegria e 
a alegria leva à adoração e louvor do coração?  
 
 
 

Pregador: Osmar Ribeiro.  

 
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada pessoa levar 
Jesus ao amigo. Orar pelo Oikós.   
 

LEMBRAR: 
1. Sexta dia 29, no Quiosque – Mini-Vigília em Luar com Santa Ceia.  
2. Domingo dia 31 de manhã – Caminhada ecológica – (Quiosque às 8h30).  
 
 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 03.JUL.2005 

 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Cantar, Interceder, Orar, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 
Envolver todos, inclusive crianças.  
3 – De Deus para nós. (Edificação). 

APROFUNDANDO O SERMÃO – (Crianças com os princípios da ED, revezando com os pais)  
 

3.a – SACRIFÍCIO AGRADÁVEL  
Hb 13.15-16 – Pv 19.17 
 

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

Fale da sua experiência pessoal de servir e louvar a Jesus.   
 

Aplicação – Cantamos com a boca e louvamos com o coração, pois o 
louvor é fruto dos lábios que confessam e falam de Jesus. Somos de 
Jesus para proclamarmos as Suas virtudes, como Sal e Luz do mundo.     
 
 
 

3.1 – Qual foi o único sacrifício completo e perfeito que Deus aceitou como válido 
para a salvação do homem?  
 

3.2 – Que sacrifícios são agradáveis a Deus e o que Ele espera de nós?  
 
3.3 – Como tem sido a sua prática do bem e mútua cooperação? Isto pode ser um 
sacrifício que Deus se agrada?  
 
 
 

Pregador: Pr Edivall.  

 
 
 

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada membro do 
núcleo levar Jesus aos amigos mais próximos, discipulando-o.  
 
 

ORAR: 
Sexta dia 8, Filme Lutero no Cine Baêta, para os Homens da Promessa.  
No último domingo dia 31 de manhã – Caminhada ecológica – (Quiosque às 8h30).  
 
 
 

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



Igreja Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleo protótipo de Líderes – Avaliando núcleos. 
ROTEIRO DE 1º.JUL.2005 

 

E1 – Fale de uma lembrança que você gostaria de esquecer.     
E2 – Espírito, enche a minha vida – cantar. Ore nominalmente pelo ministério da 
pessoa que está à sua direita.   
 

E3 – NÃO SE DELEGA VISÃO E EXEMPLO 
I Tm 4. 12; Fp 3. 17 
“ v.12 Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na 
palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.  
v.17 Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o 
exemplo que tendes em nós” ; 

•   Algo especial chamou a sua atenção nestes TEXTOS?  
 

Aplicação – O líder de núcleo ensina por delegação de funções e 
atividades promovendo ampla participação para treinamento das pessoas 
e formação do auxiliar como futuro líder de um núcleo. A autoridade para 
delegar e mentorear está no entendimento que a Visão e Exemplo de vida 
não se delega. O cristão pode não gostar de uma pessoa, mas é 
convidado a amar esta pessoa e os seus inimigos. Ele aprende a ouvir e 
amar GENTE. Gente gosta de gente.  
 

Pensar – Como detectar dentro do núcleo um espírito ensinável, 
desprendido e disponível, para ajudar no nosso sistema e estrutura 
supervisionado de núcleos, que tem princípios por traz dos métodos?  
 

E4 – Quem é responsável por evangelismo na igreja? O Púlpito? 
Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada membro do 
núcleo levar Jesus aos amigos mais próximos. Orar pelo seu Oikós.  
 

Conversando – Em que fase encontra o seu núcleo? Como está a 
evangelização e discipulado? Como está a participação e treinamento do 
auxiliar? Como está a visão geral do foco de relacionamentos e os 4 Es 
da reunião? Como são feitos os extra-núcleos, como café da manha, junta 
panela, caminhadas e outros? Como tem sido a interação com outro 
núcleo? E visitas das famílias? Como as crianças tem crescido dentro do 
núcleo? Outros aspectos que visem a multiplicação e evangelismo. – 
Livre.  
 
 

LEMBRAR:  
Próxima sexta dia 8 – Homens da Promessa – Filme Lutero.  
Luar de Oração com Santa Ceia – Sexta dia 29.  
Último domingo dia 31 de manhã – Caminhada ecológica.  
 
 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
ROTEIRO DA SEMANA DE 26.JUN.2005 

 

1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 

Cantar, Orar,  Agradecer, Cantar, Interceder, Orar, Compartilhar, Pedir, Exaltar Deus. 
Envolver todos, inclusive crianças.  

3 – De Deus para nós. (Edificação). 
APROFUNDAMENTO DO SERMÃO – (Crianças com os princípios da ED, revezando com os pais)  
 

3.a - REJEIÇÃO 
Mt 23. 37-39 
 

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

Fale da sua experiência com Jesus no seu trabalho, que é seu  ministério.   
 

Aplicação – A rejeição é fruto da dureza de coração, do mero apego, 
sem senso crítico, às tradições. Fruto da teimosia e da cegueira espiritual.  
Fica patente que Deus fez tudo para o Seu povo, mas este povo rejeitou o 
Salvador. Hoje ainda existe rejeição daquilo que Deus oferece de graça e 
em amor por nós, seu povo. Leve seu amigo (Oikós) para o seu quarto de 
escuta, para que o coração dele amoleça e Jesus possa entrar. A 
confissão é o caminho do reconhecimento do pecado. Mas isto só pode 
ser feito pelo Espírito Santo. Por isto é preciso orar.    
 
 
 

3.1 – O que é que está sendo rejeitado?  
 

3.2 – Porque existe rejeição?  
 
3.3 – Qual o caminho para entender a Verdade e o convite?  
 
 

Pregador: Pr Paulo Leal.  

 
4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada membro do 
núcleo levar Jesus aos amigos mais próximos.  
 
ORAR:  
Sexta dia 1º, no quiosque, conversando com os Líderes s/ os núcleos.  
Último domingo dia 31 de manhã – Caminhada ecológica.  
 
 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
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ROTEIRO DA SEMANA DE 19.JUN.2005 

 

1 – De você para mim. (Encontro).  
2 – De nós para Deus. (Exaltação). 
Cantar, Orar, Cantar, Agradecer, Cantar, Interceder, Orar, Compartilhar, 
Pedir, Exaltar Deus. Envolver todos, inclusive crianças.  
3 – De Deus para nós. (Edificação).    
APROFUNDAMENTO DO SERMÃO – (Crianças com os princípios da ED, revezando com os pais)  
 

REGENERADO ou GERADO DE NOVO 

Aplicação – Normalmente Satanás e as dúvidas atacam contra a Palavra 
(Bíblia) de Deus. A Bíblia não separa Deus e sua Palavra. O homem peca 
porque é pecador. Mas, SOMENTE o Espírito pode convencer o homem 
do pecado e fazê-lo conhecer a santidade de Deus, com a sua justiça e o 
seu juízo.  
 

I Pe 1. 22 – 2. 3    (I Co 1. 21) 
 

•   O que em especial chamou a sua atenção no TEXTO ou na exposição de 
domingo?  
 

Fale da sua experiência com Jesus no seu trabalho.   
 

1 – Pecado não é suave e leve, ele provocou um grande abismo, uma separação 
profunda entre Deus e o homem. Todos os homens morreram e se tornaram 
pecadores. Mas Deus mesmo providenciou o antídoto contra a morte (Jesus).  
 

2 – Como a erva, o homem vai passar invariavelmente pela morte física. A 
regeneração vem pela Palavra de Deus, numa escolha pessoal e íntima por Jesus, 
antes da morte chegar. O único caminho para chegar a Deus é por Jesus. É 
preciso perceber a seriedade e a profundidade da Palavra de Deus e obedecer a 
Deus, conhecendo-o na sua intimidade (Quarto de Escuta). Experiências não 
transformam a vida de ninguém. Jesus transforma. “Maturidade NAO é quanto eu 
sei de cor, mas quanto eu experimentei de Deus”.  
 

3 – 3.1-O que tem a ver o Senhor com a sua vida?  
3.2-O que você faz, é a favor do Senhor ou a favor de Satanás?  
3.3-É notório, é real, a centralidade de Deus e Sua Palavra na sua vida?  
 

Pregador: Pr Elias Medeiros.  

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada membro do 
núcleo levar Jesus ao amigo mais próximo e deixar Jesus transformar a 
vida dele.  
 
 

-------     “Cada casa uma igreja, cada membro um  ministro”.     ----- 
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ROTEIRO DA SEMANA DE 12.JUN.05 
 

1 – De você para mim.   
Sugestão: Apresentar as visitas e deixar todos que quiserem responder: 
Como foi a sua última experiência de falar sobre Jesus a um amigo?  
 

2 – De nós para Deus.  
Cantar, Orar, Cantar, Agradecer, Cantar, Interceder, Orar, Compartilhar, 
Pedir, Exaltar Deus. Envolver todos, inclusive crianças.  
 

3 – De Deus para nós.   
APROFUNDAMENTO DO SERMÃO – (Crianças com os princípios da ED)  
 

MISSÃO DA IGREJA LOCAL 
Aplicação – O comportamento natural, a presença natural, o objetivo 
natural, a ênfase e a força da igreja foi dada por Jesus, para edificar, 
evangelizar, fazer discípulos através da comunhão dos santos, contando 
as virtudes e caráter de Jesus nos ministérios (trabalhos e serviços) com 
grande coerência, dentro do sacerdócio universal de todos os crentes.  
 

Jo 4.35 – (At 1.7) 
 

•   O que em especial chamou a sua atenção no TEXTO ou na exposição de 
domingo?  
 

Fale da sua experiência de trabalhar como um  missionário local.   
 

1 – Natureza missionária da igreja local.  
Núcleos: comunhão dos santos. Grande potencial de missões.  
Evangelismo é urgente. Devemos respirar missões na igreja local.  
 

2 – Visão escatológica (Mt 24.14)  
Ligação estreita com a segunda vinda de Jesus.  
Devemos crescer mais o coração que a cabeça?  
 

3 – Visão ampliada 360 graus, começando aqui.   
Como pode a missão começar com o seu trabalho aqui e na família?  
De que depende pra fazer missões? Da habilidade pessoal ou do Poder? Por que?  
Como buscar e adquirir o Poder? O que seria comunhão dos santos numa igreja?  
Pode ser enviado missionário, aquele que não é um missionário aqui?  
 

Pregador: Pr Djalma (CEM).  

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada membro. 
Compartilhar os planos de evangelismo do grupo. Orar pelas famílias não 
crentes mais próximas do núcleo.  
 

-------     “Cada casa uma igreja, cada membro um  ministro”.     ----- 
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ROTEIRO DA SEMANA DE 5.JUN.05 
 

1 – Encontro - Recepção e Quebra Gelo – De você para mim.   
Sugestão: Apresentar as visitas e deixar todos que quiserem responder: 
Como e quando você separou uma briga ou socorreu alguém?  
 

2 – Exaltação – De nós para Deus.  
Cantar, Orar, Cantar, Agradecer, Cantar, Interceder, Orar, Compartilhar, 
Pedir, Exaltar Deus. Envolver todos, inclusive crianças.  
 

3 – Edificação – De Deus para nós.   
APROFUNDAMENTO DO SERMÃO – (Crianças com os princípios da ED)  
 

CHEGA DE FINGIR QUE NÃO VEMOS! 
COMPROMISSO DO SERVO  

Aplicação – No núcleo queremos aprender a praticar aquilo que Deus 
tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem insistido em falar aos 
nossos corações. O conhecimento e domínio da Palavra não nos fortalece 
sem a prática coerente.  
 

Mt 9. 35-38 – (I Co 13.1; I Pe 2.21; I Jô 2.4-6; Ef 5.1-4) 
 

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

Fale da sua experiência de demonstrar o amor cristão na prática.   
 

1 - Introdução.  
Ação Social: Assistência integral (necessidades físicas, mentais e espirituais). 
Ação significa ter atitude, sair da passividade para a atividade.  
 

2 – A atitude social do cristão fundamenta-se:  
No exemplo do Cristo – Na Bíblia e nos Compromissos do Cristão, como:  
Serviço – Doação – Sensibilidade (toque e vontade) – Compromisso com todos.  
 

3 – Conclusão.  
Vivemos a “arte do bom morrer” ou a “arte do bom viver”?  
Os benefícios do Reino podem ser vividos aqui e agora?  
A ação social dos cristãos visa resgatar os galhos secos da videira?  
O amor cristão deve ser prático?  O que é fé viva e fé morta? (Tg 2.14-18)? O que 
é fé e obra de amor. (Gl 5.6)? Existe envolvimento, compromisso e atitude?  
 

Pregador: Pr Paulo Leal.  

4 – Evangelismo – De Deus por meio de nós.   
Prestando contas a respeito da responsabilidade de cada membro. 
Compartilhar os planos de evangelismo do grupo. Orar pelas famílias não 
crentes mais próximas do núcleo.  
 

-------     “Cada casa uma igreja, cada membro um  ministro”.     ----- 
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CONTRIBUINDO COM MISSÕES  
A SEGURANÇA DO DISCÍPULO  

Aplicação – Obedecer é atender com eficácia a ordem de Jesus 
ao discípulo: Indo, fazei discípulos. Fazer discípulos não é ensinar 
falando, como numa aula. Mas é educar seu filho, seu amigo, seu 
parente, seu vizinho, com a sua própria vida em Jesus, para que 
eles o imitem em tudo que você faz. É vida na vida com Aquele que 
é a Vida. O verdadeiro discípulo tem prazer em obedecer e cumprir 
as ordens do Mestre, gastando tempo no Quarto de Escuta com 
Ele. Deus não te vê mais (com pecado), mas te vê santo em Jesus.  
 

“Lembre-se que o objetivo final da CPV é o de Transformar cada pessoa num 
verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. Isto depende apenas de você.  
Se você de fato ama a Jesus e tem a CPV como um lugar de Deus pra você e sua 
família, ASSUMA este compromisso entrando de cara aberta nos relacionamentos 
corretamente motivados. Deus está convidando, abra o seu coração. Influencie na 
vida dos seus filhos e amigos, percebendo a visão de Deus”.  
 

Mt 5. 14-16 – At 1.8  - Mt 28.19  
 

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

Sente vontade de falar? Então fale de sua experiência de obediência ao mandato 
da grande comissão de Jesus.   

 

• Somos convidados por Deus para vivermos em comUNIDADE, o que significa 
obedecer este princípio? Obedeço incondicionalmente ou só até onde ME é 
conveniente? Posso fazer diferença? Como pode ser uma igreja conhecida 
pelo amor?  

 

• Você se sente um missionário no lugar em que você vive? Você tem 
convicção que foi Chamado por Jesus, que tem a Mensagem de Jesus, que 
tem o Poder de Jesus e que foi enviado? Você tem contribuído com Missões?  

 

• O que significa ser embaixador, conforme II Co 5.20?  
 

Pr Ernesto, Em 29.maio.2005 
 

LEMBRETES   
1 - “Relógio” de oração – Domingo. Orando pelas crianças e adolescentes em  risco.  

2 - Missões – Ofertas no próximo domingo. Comprometa-se com o seu compromisso. 
Cumpra o que promete. Honre Àquele que ajuda você cumprir.  

3 - No final do núcleo: ORE pelo seu Oikós. Envolva e convide.  

 
-------     “Cada casa uma igreja, cada membro um  ministro”.     ----- 
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CAMINHADA ECOLÓGICA – BIMESTRAL  
DEUS NOS SONDA E NOS ENCONTRA  

 

Aplicação – Você não consegue esconder de Deus. Ele sempre te 
encontra, quando você está desacreditado, completamente 
vulnerável, completamente desanimado, no abismo, medroso e 
sem perspectiva, no meio de uma tempestade. Em qualquer 
situação Deus sonda, corrige, acode de uma forma eficiente e 
eficaz, oferecendo um Reino por herança.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou na exposição de domingo?  
 
Sente vontade de falar? Então fale de uma experiência desesperadora em que 
clamou e procurou por socorro em Deus.   

 
Sl 139. 7-10  
 
• Qual o estado físico e espiritual que Deus encontrou Adão, Moisés, Jonas e os 

Discípulos no barco? (Gn 3.7 – Ex 2.11-22 – Jn 2.1-10 – Mc 6.45-52).   
 
• Mesmo que sua vida esteja um deserto, desanimado, abatido Deus encontra 

você? Você deseja ser achado por Deus, da maneira que você está? Existe 
solução?  

 
• Ser íntimo de Deus como um amigo honesto e verdadeiro no quarto de 

escuta, pode ser a solução? Deus pode exterminar com a amargura que abate 
a sua alma? Qual a esperança ou o que está preparado para você nas 
palavras de Jesus em Mt 25.34?  

 

Osmar Ribeiro, Em 22.maio.2005 
 
 

LEMBRETES   
Próxima quarta (véspera feriado) dia 25 no quiosque – CALDOS ESPECIAIS.  

** Domingo 8h30 (8h45 no quiosque) – Caminhada ecológica e festival de macarrão.   

No final do núcleo: (Evangelismo): Oikós: ORE pelo seu Oikós. Oikós são os amigos mais 
próximos do seu círculo de relacionamentos na sua casa e no seu trabalho ou estudos. São 
pessoas que estão chegando e sendo convidadas por Deus para você trabalhar com Ele.  

 
 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 

LUAR DE ORAÇÃO – BIMESTRAL  
O CLAMOR DE ANA  

 

Aplicação – Nos núcleos, na igreja, no quiosque, em casa e 
pessoalmente no quarto de escuta é necessário ORAR pelo 
enchimento contínuo do Espírito Santo, aprendendo a descansar 
em Deus e permanecer orando até a vitória. Orar pelos doentes, 
por soluções de problemas pessoais e por alvos e desejos 
pessoais. Orar, Orar, Orar, Orar, ser obediente e depender apenas  
de Deus deve ser a vida do cristão autêntico e não hipócrita.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no TEXTO ou na exposição de domingo?  
 
Sente vontade de falar? Então fale de uma experiência desesperadora em que 
clamou por uma solução.   

 
I Sm 1. 1-18  
 
• Você já pensou nos motivos de Deus para cerrar a madre de Ana? Deus 

queria testar a fé de Ana? Deus queria que o novo sacerdote do templo fosse 
uma oferta de amor, um exercício de mordomia? Você seria capaz de fazer 
um voto como Ana fez, envolvendo seu filho?   

 
• Existe algum voto que você tenha feito e não conseguiu cumprir? Por 

exemplo: constância e fidelidade na entrega do Dízimo ou ofertas de missões.  
 
• O que ensina pra você o cântico de Ana? Reavalie o seu Quarto de Escuta 

pessoal. Sua vida tem sido de compromisso sincero com os compromissos 
que escolheu assumir?  

 

Pr. Paulo Leal, Em 15.maio.2005 
 
 

LEMBRETES PARA ORAÇÃO (Exaltação)  
Próxima sexta dia 20 no quiosque – ORAÇÃO SOB LUA CHEIA.  

No final (evangelismo): Oikós:  Apenas ORE pelo seu Oikós. Oikós são os amigos mais 
próximos do seu círculo de relacionamentos na sua casa e no seu trabalho ou estudos. São 
pessoas que estão chegando e sendo convidadas por Deus para você trabalhar com Ele.  

 
 

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

Aplicação – É possível esquecer o passado, olhar pra frente, 
enxergar pela fé o futuro e viver a alegria da salvação completa em 
Jesus, totalmente disponível a serviço do Reino de Deus hoje.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo?  
Fale das suas experiências pessoais de estar sempre disponível a Deus.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
Sl 42. 1- 11  
 
• Porque existe tristeza e abatimento? Quem é o pai da mentira, da tristeza, da 

depressão e da desobediência? Você crê que está curado do pecado 
residente? Como? Qual a influência disto para o Reino hoje?   

 
• Quais reações ou atitudes podemos ter para evitar a depressão? Podemos 

dominar ou controlar o pecado, conforme Gn 4.7? Como?  
 
• De quem somos discípulos? Você é discípulo de Jesus? O discípulo obediente 

e fiel a Jesus pode ser usado para edificação de vidas, formando um novo 
discípulo? Que tipo de vida hoje espera-se de um discípulo fiel?  

 
 

Edival, Em 8 maio.2005 
 
 
 
 

LEMBRETES PARA ORAÇÃO   
Próxima sexta dia 13 no quiosque – SÓ HOMENS da Promessa, sobre dinheiro.  

Oikós:  Apenas ORE pelo seu Oikós. Oikós são os amigos mais próximos do seu círculo de 
relacionamentos na sua casa e no seu trabalho ou estudos. São pessoas que estão 
chegando e sendo convidadas por Deus para você trabalhar com Ele.  

Segunda, 9, o  Complevi está reunido do nosso quiosque.  

Próximo domingo – Alimentos não perecíveis.   

 

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

 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 

EQUILÍBRIO  
 

Aplicação – Voltar ao primeiro amor é sintonizar com a 
profundidade, largura e altura do amor de Deus em Cristo. O 
primeiro amor encanta. Nossa tendência é colocar a culpa no outro, 
mas podemos aprofundar as obrigações com o encantamento e o 
encantamento com as obrigações.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo?  
Fale das suas experiências pessoais de realismo e equilíbrio.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
Sl 126  
 
• Entre o otimismo, o pessimismo e o realismo a respeito do casamento, qual é 

a sua posição? Pode dar um testemunho pessoal a respeito? Somente o outro 
está errado? Você pensa assim?  

 
• Tem algum exemplo como o apagar e acender a luz citado pelo Reve, que 

você gostaria de compartilhar ou citar? Como você tem lidado com situações 
semelhantes?  

 
• Você tem orado para Deus manter ou aumentar o seu amor pelo cônjuge? 

Você tem coragem de se comprometer em levar o seu relacionamento 
conjugal para o quarto de escuta? Quais seriam os resultados práticos desta 
atitude?   

 

Reve, Em 1.maio.2005 
 
 
 
 

LEMBRETES PARA ORAÇÃO   
Oikós:  Apenas ORE pelo seu Oikós. Oikós são os amigos mais próximos do seu círculo de 
relacionamentos na sua casa e no seu trabalho ou estudos. São pessoas que estão 
chegando e sendo convidadas por Deus para trabalhar com Ele.  

Dízimos no próximo domingo – Prepare e ORE antes.  

 

 

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

Aplicação – Santificação é o resultado e a confirmação da 
lealdade e compromisso para o Reino de Deus. Na CPV buscamos 
passar da imaturidade para a maturidade e da maturidade ao 
serviço, pelos relacionamentos a partir dos núcleos. O alvo de Deus 
é a santidade, sem a qual o serviço não tem valor. Vamos descobrir 
o padrão, o modelo, o paradigma, aperfeiçoando a santidade para o 
serviço.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo?  
Fale das suas experiências pessoais de busca da santificação.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
Jo 17.17-19 – I Ts 1.2-7; 4.3  
 
• Quero fazer o bem que está dentro de mim, mas não consigo, Porque?  
 
• Operosidade, Abnegação, esperança, são características da santidade. Como 

você pode aperfeiçoar a Fé o Amor e a Firmeza do seu compromisso?  
 
• Para que, ou qual a finalidade da santidade, conforme I Pe 1.2 e 2.9?  
 
• Como você tem cumprido o fim da santificação. Sua vida pode ser santa e 

perfeita em Jesus?  
 

Paulo Leal, Em 24.abril.2005 
 
 

LEMBRETES PARA ORAÇÃO   
Oikós:  Apenas ORE pelo seu Oikós. Oikós são os amigos mais próximos do seu círculo de 
relacionamentos na sua casa e no seu trabalho ou estudos. São pessoas que estão 
chegando.  

Missões no próximo domingo – Prepare e ore antes.  

Conselho – Presbíteros, Pbs em disponibilidade e Diáconos. Reunião administrativa 
trimestral dia 28 – Quinta Feira no quiosque – 19h30.   

 

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

 

Aplicação – Na literatura secular não se usa a palavra “pecado” e muito menos 
a expressão “pecado residente”. Os que abordam o assunto, preferem usar outras 
expressões sinônimas: “o lado ruim”, “o lado animal”, “o lado crápula”, “o lado 
diabólico”, “a parte maldita”, “o fantasma interior”, “o leão adormecido”, “o lixo 
emocional”, “o impulso negativo”, “o instinto agressivo”, “o espírito de porco”, etc.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? Fale 
das suas experiências pessoais da salvação do pecado residente.  
 
TESTEMUNHO PESSOAL DE COMPROMISSO C/JESUS.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
Mc 7.20 – I Pe 1.15-16 – I Ts 4.7    
 
• Em tempos difíceis e de generalizada corrupção, qual o paradigma precisa ser 

descoberto?  
 
• Como está a coerência da sua vida em relação a este paradigma, usando o 

“quarto de escuta” ?    
 
• Qual o seu maior problema? Como você entende a dificuldade básica? É 

residente, ou você despista usando máscaras como uma fantasia interior?  
 
• Você tem desfrutado da vitória sobre este grande problema da humanidade? 

Como?  
 
 

Rev. Elben, Em 17.abril.2005 
 
 
 

P/ orar pela CPV  
Oikós:  São os amigos mais próximos do seu círculo de relacionamentos na sua casa e no 
seu trabalho ou estudos. São pessoas que estão chegando. São pessoas que precisam se 
firmar nas 3 descobertas. Orar pelo Oikós e por envolvimentos maduros e compromissados.  

Manhã de Esportes – No quiosque próximo domingo dia 24 – 8h30.  

SPA com bolo  Dia 21 quinta – feriado, na casa da Débora a partir das 13 horas.  

 

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

 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 
Roteiro para a Edificação 

 
QUEM ME TOCOU?  

 

Aplicação – Pensaram os discípulos de Jesus: Que pergunta boba.  E 
responderam: Ninguém tocou... e depois, todos tocaram. Mas Jesus tinha a 
resposta certa. Ele sabia do que estava falando. Não podemos negligenciar o 
quarto de escuta para tocar em Jesus e sentir o toque de Deus.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? Fale 
das suas experiências pessoais de ouvir a voz de Deus.  
 
PROVOCAR UM TESTEMUNHO PESSOAL DE COMPROMISSO C/JESUS.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
Mc 5.25-34 e Lc 8.45  
 
• A sua história de dor tem sido claramente contada no seu quarto de escuta?  
 
• Você coça onde está coçando? Isto é, Você tem trabalhado onde Deus está 

trabalhando? Você já saiu da teoria para a prática? O que você tem feito para 
multiplicar o talento que Deus tem confiado a você?   

 
• Sua atitude de fé tem tido a aprovação de Deus? Suas prioridades são as de 

Deus? Suas relações com o Corpo é perfeita, prazerosa e prioritária, ou o que 
é urgente tem tomado conta de você?  

 
• Você deseja orar mais, ouvir mais e buscar mais a intimidade com Deus, para 

ser multiplicador de bênçãos?  
 
 

Rosely, Em 03.abril.2005 
 
 
 

P/ orar pela CPV  
Calendário de abril: Agradecer a caminhada ecológica, com almoço no quiosque. Pedir pelo 
encontro dos Homens da Promessa, nesta sexta dia 8 no quiosque às 20 horas. Manhã de 
esportes no domingo dia 24 de abril. Reunião administrativa do Conselho e Diáconos dia 29 
de abril. Dízimos e ofertas no próximo domingo (2º do mês).  

Multiplicação – Entendimento do que é o fator multiplicador dos núcleos. O que pode ser 
feito. Motivação correta e envolvimento maduro.  

 

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

 

Aplicação – A solução é examinar, confessar e largar o pecado, redimindo-se e 
arrependendo-se. Não existe espiritualidade com Deus, sem comunhão horizontal 
com os irmãos, Corpo de Cristo.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? Fale 
das suas experiências pessoais de ouvir a voz de Deus.  
 
PROVOCAR UM TESTEMUNHO PESSOAL DE COMPROMISSO C/JESUS.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
I Co 11.17-34  
 
• O relacionamento afeta a participação na Ceia?  
 
• O que o ajuntamento num núcleo tem a ver com a Ceia?  
 
• Qual o significado, importância e objetivo da Ceia?  
 
• Quais os pré-requisitos para participar da Ceia?  
 
• A participação na Ceia pressupõe (requer) prévia preparação individual. Quais 

são os 4 tópicos abordados no sermão como pré-requisitos para esta  
preparação? Você poderia acrescentar outros?  

 

Pr. Paulo, Em 20.março.2005 
 
 
 

CONSULTA e AVISOS DA SEMANA – p/ orar   
Consulta: (espera-se retorno do núcleo) – Existe uma proposta de transferirmos a Ceia, para 
um Culto específico de Ceia bi ou tri-mestral, para sábado a partir das 18 horas. Os 
membros comungantes e amigos crentes estariam celebrando a Ceia num Culto para este 
fim num sábado, evitando a exclusão de visitantes no Culto de domingo.  

Domingo dia 3 abril, 8h30 – Caminhada ecológica, com almoço no quiosque. 
Coordenação: Galvin, Paulo e Lúcio. PRÓXIMO DOMINGO, 27 – Culto da Páscoa com Água 
Viva. Relatório da terceira viagem ao nordeste.  

Solenidade e respeito das crianças no núcleo e culto. Leia o último boletim sobre a 
responsabilidade dos pais. Entenda o que é adoração no Núcleo, faça com consciência.  
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ELEVO OS OLHOS PARA OS MONTES  
 

Ênfase – Tem muitos crentes sendo levados pela magia dos montes e aí a 
ênfase fica forte no verso 1, desconsiderando até a interrogação. O que reduz a 
força do verso 2: O meu socorro vem do Senhor.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? Fale 
das suas experiências pessoais de ouvir a voz de Deus.  
 
PROVOCAR UM TESTEMUNHO PESSOAL DE COMPROMISSO C/JESUS.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
Sl 121. 1-2  
 
• Quando construirmos o novo templo no alto do bairro, certamente Deus estará 

mais perto de nós?  
 
• Existem outras montanhas (não físicas) que desviam o nosso olhar de Deus? 

Líderes religiosos, pastores, bispos, podem se transformar em montanhas?  
 
• Você já teve alguma experiência em que pensou que Deus esqueceu de 

você? Is 49.15-16? Como foi resolvido o problema? Tente listar o que Deus 
fez por você.  

 
• Deus socorre quem não é crente? O que é ser filho de Deus? É possível 

praticar mais o verso 2? É fácil seguirmos a sugestão do salmista? O que 
seria dividir a honra de Deus?  

 
• Naturalmente, no quarto de escuta, Deus tem sido a sua sombra à sua direita? 

O que você tem feito com (por) Deus?  
 

Daison, Em 13.março.2005 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   

Sexta-feira, 18 – 20 horas – Luar de oração no quiosque (vigília com 
fogueira e chimarrão – levar cafezinho). Envolva e ore pelo seu oikós. 

Próx. Sábado, 19 -  No Vale do Sol-PZMN, ordenação do pastor Paulinho. Exame de 
licenciatura ao pastorado de João Maria. Às 16 h. assembléia geral dos membros efetivos no 
CEM.   

Alimentos não perecíveis para doação no próximo domingo – 3º do mês.   
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NOSSO CRISTIANISMO: UMA OPNIÃO OU FRUTO DE UMA 
EXPERIÊNCIA REAL?  

 

Ênfase – Crescer na comunhão, aprofundando-nos no conhecimento de Deus e 
uns dos outros. Valorizar e exercitar o “ contar sua estória de Conversão”, criando 
espaço para isso dentro do núcleo e no culto. Orar pelo crescimento pessoal e da 
igreja.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? Fale 
das suas experiências pessoais de ouvir a voz de Deus.  
 
PROVOCAR UM TESTEMUNHO PESSOAL DE CONVERSÃO.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
I Jo 1.1-4  
 
• Salvação é fé em Jesus, ou conhecimento sobre Jesus?  
 
• Qual a diferença entre ser de Cristo e aprender de Jesus?  
 
• Qual a diferença de ter uma experiência com Jesus e a te ter uma opnião 

sobre Jesus?  
 
• O que temos de provar para o mundo, quando temos experiência com Jesus?  
 
• Temos tido comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo?  
 
 

Affonso Zuin, Em 06.março.2005 
 

 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   

Próx. Domingo dia 13 – Dízimos e ofertas para construção  

Tivemos 10 Homens da Promessa no último encontro. Os homens 
encontrarão toda 2ª sexta do mês.  
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O PASTOR DIVINO E A OVELHA  
Relacionamento entre Deus e o crente  

 

Ênfase – Criando vínculos de relacionamentos e comunhão com intimidade com 
o Pai, faz nascer compreensão e entendimento da voz de Deus, para obedecer a 
sua vontade, fazendo amizade com Ele.  
 

•   Algo especial chamou a sua atenção no texto ou na exposição de domingo? Fale 
das suas experiências pessoais de ouvir a voz de Deus.  
 

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 
Sl 23  
 
• O que Deus tem guardado para cada um de nós na eternidade. Você 

consegue mensurar e fazer uma boa idéia disto?  
 
• Como é, ou como tem sido o seu relacionamento pessoal com Deus?  
 
• Você crê que as promessas Bíblicas são atuais e diretamente para a sua 

vida?  
 
• O vale da sombra da morte, aproxima ou te afasta de Deus? Esta proximidade 

pode curar a sua alma?  
 
• Você entende e crê que o descanso prometido pode ser provado aqui e agora, 

ou somente na eternidade?  
 
 

Pb. Geraldo Márcio, Em 27.fevereiro.2005 
 

 
 
 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   

Próxima SEXTA 20h00 – Quiosque – Homens de Palavra.  

Domingo dia 06 – Missões – ofertas – Orar pelo Wagner e Emeric 
especialmente.  
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PERSEVERANÇA E VIGILÂNCIA NA SANTA MUNDANIDADE  
 

Ênfase – A pecaminosidade é o impecilho maior para que o homem reconheça 
e atenda à voz de Deus. Satanás trabalha com a pecaminosidade. Ela fala que 
não somos pecadores e altera nosso entendimento e comportamento no mundo, 
fazendo-nos moldar e conformar com o mundo. Só Jesus pode intervir no processo 
de clareza da mente para ouvir a Deus. Olhar para o exemplo de Jesus: OBDC.  
 

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

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 
Hb 12. 1-3  
 
• Situações cotidianas que colocam a nossa fé em cheque com a realidade da 

vida: Pressões da Mídia. Encândalos de líderes religiosos. Atitudes de crentes 
que desmentem a sua fé. Pressão social.  

• Que atitude você deve tomar para evitar o pecado? Pv 4.14-15; Ex 23.1  
• Como você vê a sua participação na igreja de Cristo diante de bons e maus 

testemunhos? Hb 3.12-13 – Só cuidar de você ou cuidar também do Corpo de 
Cristo, exortando uns aos outros em amor?  

• Qual a carreira que o autor de Hebreus se refere em 12.2-3.  
• O Prêmio esperado: Tg 1.12; Hb 10.36-39 – Perseverança. Fé e Persistência. 

Qual o papel destas 3 palavras na sua experiência de vida cristã, quanto a 
obediência para alcançar a coroa da vida?  

• Como eoxrtar os seus irmãos do Corpo de Cristo, quanto ao exercício 
cotidiano da Perseverança, fé e persistência?  

 
Pr. Paulo Leal, Em 20.fevereiro.2005 

 
 

AVISOS IMPORTANTES DA SEMANA – p/ orar.   

Próximo DOMINGO 8h30 – Manhã de esportes. Leve o seu esporte 
preferido. Jogos, baralhos, chimarrão e outros.  

Domingo dia 27 – ED 17h (parte da liturgia)– Treinamento aula conjunta 
com a classe de adolescentes sobre assuntos atuais com Ana Lídia e 
Stanley. Em Março 3 classes à sua escolha: Adoração; Conhecendo Deus 
e Doutrinas-história.  

Agradecer e pedir pelos nossos missionários.  
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