
CPV – Comunidade Presbiteriana 

Roteiro de 26-NOV-2006 
SÉRIE: MUTUALIDADE.   

Tema NOVEMBRO: SERVINDO O CORPO.  

Semana: OREM UNS PELOS OUTROS  
 

Tg 5.16 
 

Aplicação – Desde os primeiros dias da sua ligação a Jesus, você vem 
descobrindo e verificando como é fundamental a oração – o privilégio e a 
responsabilidade de entrar na presença de Deus e lhe pedir direção, proteção e 
provisão. Mas o cristão não pode limitar-se a orar sobre os seus próprios 
interesses. O fato é que formamos um sacerdócio real (I Pe 2.9), tendo o dever 
de orar uns pelos outros, pois somos membros do mesmo Corpo. A confissão e 
a oração uns pelos outros traz cura emocional. É inestimável o valor desta 
prática de orar uns pelos outros com sinceridade e especificidade. As 
necessidades de um grupo inteiro são supridas pela oração e todos vivem de 
modo mais produtivo e semelhante a Cristo.  
 

O que pessoalmente chamou a sua atenção ao ouvir 
ou ler o texto?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Tiago junta a oração com a confissão de pecados. Isto é importante 
a seu ver? O que isto produz em cada pessoa?  

 

2 – Porque você acha importante dar graças em tudo (At 2.47)?  
 

3 – O que é que você quer que eu ore por você?  
  

 
 

Especial núcleo de Jovens. 
 

ORAR 
1. Pelo ajuntamento dos núcleos de Jovens (1 e 2) para posterior 
multiplicação expontânea. Pelos encontros de dez, jan e fev com 
assuntos livres.  
2. Pela responsabilização dos Jovens para acompanhamento das 
atividades e desenvolvimento dos adolescentes.  

 
-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------ 

 

 

CPV – Comunidade Presbiteriana 

Roteiro de 19-NOV-2006 
SÉRIE: MUTUALIDADE.   

Tema NOVEMBRO: SERVINDO O CORPO.  

Semana: SEJAM BONDOSOS UNS AOS OUTROS  
 

Ef 4. 30-32 
 

Aplicação – Não trabalhe na igreja e nem faça nada fora da igreja, SE 
não for por amor a Jesus. O amor é um ato intencional que significa que 
estou disposto a dar a minha vida e entregar-me a mim mesmo, 
desdobrar-me em favor dos outros, como temos aprendido nos estudos 
sobre mutualidade neste semestre. A BONDADE é o mesmo que 
expressar amor e boa vontade aos irmãos por meio de atos de 
generosidade e consideração, dentro de qualquer tipo de circunstância, 
sem pensar em recompensa.  
A pessoa boa ou benígna, não faz vista grossa para os erros e 
fraquezas espirituais, mas também não exige a absoluta perfeição como 
condição de nos acolher. Ela cede facilmente com as diferenças de 
opiniões e procura notar as necessidades, fazendo algo para ajudar.  
 

O que pessoalmente chamou a sua atenção ao ouvir 
ou ler o texto?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Num ambiente de bondade, porque as pessoas são atraídas a se 
envolver mais na intimidade com Jesus (no quarto de escuta)?  

 

2 – O que você pode fazer pra que o seu núcleo viva de modo mais 
produtivo e mais semelhante a Cristo, como membros da Sua família?  

 

3 – O que eu desejo fazer a partir de hoje para que cada um do meu 
núcleo saiba que eu os amo e que preocupo com o seu bem estar?  
  

Palestrante: João Tinôco. 
 

ORAR 
1. Entendo esta chamada de reciprocidade e quero fazer algo prático, 
convidando o irmão do meu lado para uma companhia de jugo ou parceria.   
2. Pela eleição de 4 diáconos na Assembléia do dia 26 de novembro 9h00. 
 

-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------ 
 

 



CPV – Comunidade Presbiteriana 

Roteiro de 12-NOV-2006 
SÉRIE: MUTUALIDADE.   

Tema NOVEMBRO: SERVINDO O CORPO.  

Semana: SEJAM HOSPITALEIROS UNS AOS OUTROS  
 

I Pe 4. 7- 10 
 

Aplicação – Ser hospitaleiro é um mandamento para todo discípulo ou crente 
em Jesus. Somos mutuamente hospitaleiros quando abrimos nossas casas aos 
irmãos do Núcleo, quando recebemos um vizinho que acaba de chegar, um 
missionário, um líder, evangelista e irmãos de outras regiões.  
Negar hospitalidade a um irmão é uma atitude diabólica.  
Abrindo a casa para o encontro de Núcleo e recebendo os irmãos, multiplica as 
oportunidades de conhecimento mútuo e expressão da comunhão em Cristo 
Jesus.  
Assim a igreja é edificada e o mundo tem muito mais razão de crer que Cristo é 
realmente Filho de Deus e que o Seu Evangelho, além de verdadeiro, também 
opera maravilhosas transformações.  
 

O que pessoalmente chamou a sua atenção ao ouvir 
ou ler o texto?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Como a igreja primitiva de Jerusalém fazia conforme At 2.46?  
 

2 – O mandamento é para todos os cristãos. Quem dá o mandamento 
sabe das nossas limitações e condições financeiras e Ele supre todas 
as nossas necessidades (Fp 4.19). Temos dado tudo quanto podemos e 
até além do que podemos? (II Co 8.2-3).  

 

3 – Quem é o maior, o que serve ou o que é servido? Qual a condição 
de ser feliz de Jô 13.17? Qual  seria a minha nota de hospitalidade?  
  

Palestrante: Pr. Paulo Leal. 
 
 

ORAR 
1. Compreenda o momento e faça algo prático a respeito do assunto, 
convidando o irmão do seu lado para tomar um lanche juntos.   
2. Pela eleição de 4 diáconos na Assembléia do dia 26 de novembro 9h00. 
 
 

-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------ 
 

 

CPV – Comunidade Presbiteriana 

Roteiro de 05-NOV-2006 
SÉRIE: MUTALIDADE.   

Tema NOVEMBRO: SERVINDO O CORPO.  

Semana: LEVEM AS CARGAS UNS AOS OUTROS  
 

Mandamento: Ef 6. 1-4 
Leia: At 11.27-30 e Tg 5.16 

 

Aplicação – Levar as cargas é a mesma coisa de ajudar e partilhar as 
dificuldades e problemas uns dos outros. Deus não pode ser glorificado pelo 
fingimento. Paulo era transparente ao dizer que tinha profundos problemas e 
sofria tribulações ao ponto de perder a esperança da própria vida. Nada de 
fingir que estamos acima dos problemas e não precisamos de ajuda para 
carregar as cargas. A fé em Cristo não nos isenta de erros ou pecados. Mas 
nos capacita plenamente a encarar os problemas da forma correta, porque 
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus 
(Rm 8.28). Certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as 
nossas dores (Is 53.4). Somos incentivados a ter em nós o caráter e a 
disciplina de Jesus, como o maior exemplo de todos.   
 

O que pessoalmente chamou a sua atenção ao ouvir 
ou ler o texto?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – O que é liberdade com responsabilidade? Como posso cumprir a lei 
de Cristo, levando as cargas uns dos outros? O que é ter liberdade de 
dividir as cargas nas horas das necessidades?  

 

2 – Qual a carga Jesus carregou pra você? A confiança e a intimidade 
no Núcleo facilitam a intimidade com Deus? Quais necessidades 
existem nas pessoas? (Só espiritual, só física, só moral).   

 

3 – Como fazer com que o Núcleo saiba e conheça as minhas 
necessidades e que preciso de ajuda? Devo ajudar com o coração grato 
pelo que eu recebi de Jesus?  

Palestrante: Pr. Fernando Luis. 
 

ORAR 
1. Compreenda o momento e a necessidade e ajude quem está do seu lado.  
2. Pela eleição de 4 diáconos na Assembléia do dia 26 de novembro 9h00. 
 

-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------ 
 

 



CPV – Comunidade Presbiteriana 

Roteiro de 29-OUT-2006 
SÉRIE: MUTALIDADE.   

Tema OUTUBRO: CRESCENDO O CORPO.  

Semana: FALEM C/SALMOS UNS AOS OUTROS  
 

Mandamento: Ef 5. 18-20 
Leia: II Cr 19.1-3 e compare com Rm 7.18 (+Sl 92. 1-4 e Jo 4. 23) 

Aplicação – Deus conhece o coração, enxerga o que há de realmente bom e 
reconhece ou elogia o que tem dentro de cada um que o teme. Não adianta 
simular virtude. Não adianta mascarar o interior de onde procede todo mal. É 
preciso encorajar uns aos outros a aumentar o lado bom, reduzindo as forças 
do mal. Por isto, o coração bom e que teme ao Senhor, também adora e canta 
louvores, falando uns aos ouros com salmos e cânticos espirituais. Paulo 
aconselha o uso da música para mútua edificação e para louvar ao Senhor. 
Isaias já predizia que a vinda de Jesus traria novos cânticos além dos Salmos. 
O ensino pode ser comunicado, de modo eficaz, por meio de palavras 
musicadas, como: Grandes são as Tuas obras, conforme Ap 15.3-4.  
 

O que pessoalmente chamou a sua atenção ao ouvir 
ou ler o texto?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Qual é a adoração que o Pai procura conforme Jo 4.23? Como 
podemos reconhecer um interior bom? Deus sabe fazer isto? Quem 
seria capaz de rejeitar um elogio de Deus?  

 

2 – O lado bom do homem sabe cantar e adorar a Deus? Com a música 
todos podem usar a voz ao mesmo tempo sem confusão? Devemos nos 
auto-elogiar e valorizar o que tem de bom dentro de nós, ou Deus fará 
isto no tempo certo?   

 

3 – Ontem tivemos música dos titãs, hino nacional, salmos, história, 
orações, você acha que isto ajudou a ser grato e adorar a Deus?  
 

Palestrante: Reve. 
 

ORAR 
1. Compreenda o momento e a necessidade de quem está do seu lado.  
2. Pela eleição de 4 diáconos no dia 26 de novembro.   
 

-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------  
 
 

 

CPV – Comunidade Presbiteriana 

Roteiro de 22-OUT-2006 
SÉRIE: MUTALIDADE.   

Tema OUTUBRO: CRESCENDO O CORPO.  

Semana: ACONSELHEM-SE UNS AOS OUTROS  
 

Cl 3.16; At 11.19-26; Mt 18.15-16 
Aplicação – Aconselhar, admoestar, advertir e instruir é sinônimo. É fácil e 
simples virar as costas para a vontade de Deus. Por causa do grande valor que 
Ele dá a relacionamentos, muitas vezes o Senhor opera através de outros 
irmãos para nos trazer de volta à conformidade com o princípio Bíblico. É um 
ministério disciplinar no qual o cristão chama a atenção de outro por causa de 
práticas perigosas e pecaminosas, ou por suas obrigações não cumpridas. Ao 
mesmo tempo em que aconselha, oferece instruções corretivas que ajudam e 
animam aquele irmão a afinar a sua vida com a vontade de Deus. Barnabé era 
bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele nutria sua fé todo dia.  
 

O que pessoalmente chamou a sua atenção ao ouvir 
ou ler o texto?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – É possível alguém pensar que estamos livres do EU ou totalmente 
fora dos efeitos de uma vida na velha natureza pecaminosa? Por quê?   

 

2 – Quais os 3 níveis de advertência apresentados por Jesus em Mt 
18.15-16?  Como devemos consolar segundo II Co 1.3-4?  

 

3 – O aconselhamento ajuda o cristão e o seu grupo, a se manterem 
dentro do caminho que conduz ao caráter de Jesus. Do estudo deste 
mandamento, qual a principal lição que você tirou para a sua vida 
espiritual?    
 

Palestrante: Pb. Geraldo Márcio  
 
 
 
 

ORAR 
1. Veja as necessidades listadas no Boletim.  
2. Compreenda o momento e a necessidade de quem está do seu lado.  
3. Pelo próximo domingo, que será abordado “falar c/Salmo”, pelo Reve.  
 

-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------ 
 

 



CPV – Comunidade Presbiteriana 
Especial Adolescentes n.2 (casa Edgard).  

 16-OUT-2006 
EVANGELHO TOTAL DE A a Z   

Todos precisam do Evangelho todo para tudo. Ouvindo e entendendo.   

GRAÇA ENTENDIDA, NÃO É ROUBADA.  
 

Parábola do Semeador: Mc 4.1-20; Cl 1.6 
 

Aplicação – A sutileza de satanás é a de fazer as pessoas acharem que dão 
conta do recado e pode pagar a sua conta ou corresponder a expectativa de 
Deus. Jesus diz que satanás rouba a semente do coração de quem apenas 
ouve. É preciso ouvir e entender para compreender e não ser roubado. O 
Evangelho não é estéril, mas é Poder que frutifica e multiplica. Diferente disso 
tem alguma coisa errada. Pode ser um evangelho “made in paraguai”. Nem 
tudo que se ouve do evangelho é Evangelho. Nem toda igreja é Igreja. 
Verifique a autenticidade do Evangelho que você está ouvindo. Não existem  
atalhos ou jeitinhos brasileiros. É muito importante que cada um tenha um 
tempo de leitura da Bíblia com Deus (meditação). Isto é o mais importante no 
desenvolvimento espiritual. Depois vem estudos, cânticos, núcleos, cultos, 
sermões, etc.  
 

Rm 10.13-14: Qual a lógica de Paulo neste texto?  
FALE 2 minutos.  

 

1 – O que você tem ouvido confere com o Evangelho de Cristo? Você 
tem dado ouvido ao Evangelho de Cristo? O que tem entendido?  

 

2 – O Evangelho tem sido só para domingo ou para todos os outros dias 
e para todas as áreas da sua vida?  

 

3 – O que você deseja fazer para entender a Graça de Deus e da 
mesma forma propagar aos parentes e amigos?  
 

4 – Cite algumas sutilezas de satanás que impossibilita a ação do 
Espírito. Hoje não temos tempo, é tudo corrido e compramos tudo 
pronto. Existe “self-service” espiritual?  
 

5 – O que realmente pode produzir transformação na sociedade?  
 

6 – O que você prometeu ou o que você  tem ou sabe que pode 
interessar a Deus? O que é Graça?  

 
-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------ 

 

CPV - Comunidade Presbiteriana de Viçosa.   

Núcleos de Evangelismo por amizades e relacionamentos. 

Roteiro para a Edificação 
 

SÉRIE MUTUALIDADE: Mandamentos Recíprocos 
                                            TEMA OUTUBRO: CRESCENDO O CORPO 

                                Semana: ENCORAJEM-SE UNS AOS OUTROS 
 

                                    Marcos 2:1-12  (Preparado e enviado pelo Stanley) 
 
Textos auxiliares: Mt 11:28-30, Mt 23:1-4, Gl 6:12, I Co 3: 5-9 
 

Aplicação – A Solidariedade como uma das características dos 
cristãos é muito impactante na sociedade. O importar-se de maneira 
integral com o próximo, seja os não cristãos e/ou os da família de Deus é 
também propagar o Reino do Mestre. Atos cotidianos de encorajamento e 
ajuda são igualmente importantes que os atos grandiosos e de grande 
repercussão. Como se diz numa propaganda da televisão: se não pode 
fazer tudo, faça tudo que você pode.  

 
� O que particularmente você lembrou ao ouvir ou ler o texto 

que tenha chamado a sua atenção especial?  
Ou na exposição da Ana Lídia? 
                                                                          Fale 2 minutos.  
 

1. Jesus pode erguer qualquer um que esteja necessitando. 
Então, Ele não precisa ou quer minha ajuda? Eu nada posso ou 
devo fazer para contribuir com esse erguer do meu próximo? 
 

2. No texto e na mensagem observamos 3 tipos de pessoas 
(Jesus, os amigos do paralítico e os escribas). É possível com 
nossas atitudes sermos parecidos com os três tipos em alguns 
momentos da vida? Com quais e com qual freqüência esse 
parecer acontece? 
 

3. Como você se percebe e percebe a CPV na prática desse 
mandamento recíproco: ENCORAJEM-SE MUTUAMENTE. 
 

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

Mensagem: Ana Lídia. 
 
 



CPV – Comunidade Presbiteriana 
DE 1º-OUT-2006 

SÉRIE: MUTALIDADE.   
Tema OUTUBRO: CRESCENDO O CORPO.  

Semana: EDIFIQUEM-SE UNS AOS OUTROS  
 

I Ts 5.4-11; Tg 5.13-16  
Aplicação – Edificar-nos uns aos outros é um processo geral de interação 
entre nós cristãos, no qual cada um, pelo ensino ou pelo exemplo, ajuda os 
outros a formar um caráter e um modo de viver, semelhantes aos de Cristo.  

É mais fácil usar do que definir o termo edificar. Na verdade, edificar é 
mais do que simplesmente evitar prejudicar o irmão. Edificar é também 
obediência nas circunstâncias adversas e no exemplo positivo de confiança no 
Senhor, onde o caráter, a vida e os dons edificam o irmão.     

Devemos ativa e positivamente, buscar oportunidades para ajudar o 
irmão a crescer e se desenvolver espiritualmente para a maturidade e da 
maturidade para o serviço do Reino de Deus.  
 

O que pessoalmente chamou a sua atenção ao ouvir 
ou ler o texto?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Quais as formas como cristãos podemos praticar a edificação 
recíproca?  

 

2 – Sentimentos precisam de curas? Para qual finalidade serve a 
confissão e oração de uns aos outros, conforme Tg 5.16?  

 

3 – Podemos andar rápido, se sozinhos. Como caminhar para chegar 
mais longe e mais estável emocionalmente como igreja?  
 
 

Mensagem: Pr. Fernando Luis  
 
 
 

AVISOS (orar) 
1. Agradecer pela boa FESTA da Criança.   
2. Ponha no seu alvo habituar sempre chegar ao culto às 18h10.  
3. DÍZIMOS e OFERTAS no próximo domingo. É um compromisso cristão.  
 
 
 

-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------ 
 

CPV – Comunidade Presbiteriana 
DE 24.SET.2006 

SÉRIE: MUTALIDADE.   
TEMA setembro: PROTEGENDO O CORPO.  

Semana: NÃO MINTAM UNS AOS OUTROS  
 

Cl 3.5-11  
Aplicação – Somos feituras de Deus, isto é, poemas de Deus. Poemas servem 
para expressar os sentimentos e o caráter do Poeta. Já pensou que podemos 
ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Todos que se chamam 
pelo nome de cristão, têm a obrigação de refletir a natureza e o caráter de 
Deus, o qual é verdadeiro e não a imagem de satanás, que é enganador e o 
pai da mentira (Jo 8.44). O propósito para o qual Deus nos aceitou, foi para 
nos tornarmos semelhantes à imagem do Seu Filho, formando muitos novos 
filhos parecidos com Jesus (Rm 8.29). Mentira é pecado que faz separação 
entre nós e Deus, e quebra os relacionamentos interpessoais. Pecado é 
desobediência e faz mal ao Corpo.   
 

O que pessoalmente chamou a sua atenção ao ouvir 
ou ler o texto?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Quais as impurezas que destroem a alma humana? O que é preciso 
morrer ou ser eliminado da sua vida pra que produza uma vida que você 
seja de fato um Poema de Deus?   

 

2 – O cristão pode aceitar como verdade, uma espécie de meia-mentira 
ou “aquela” mentira que não traz nenhum prejuízo ao irmão?  
Como você pode ser “carta viva ou verdadeira” de Deus? 

 

3 – Se a nossa pátria é celestial, fomos chamados por Deus para fazer 
o que neste mundo? Você tem obedecido regularmente o propósito de 
Deus ou tem mentido para você mesmo?  
 

Mensagem: Pb Geraldo Márcio  
 

AVISOS (orar) 
1. FESTA da Criança, Sábado 7h30 em frente o salão da CPV.   
2. Ponha no seu alvo habituar sempre chegar ao culto às 18h10.  
3. Domingo é dia de Missões. Prepare sua oferta de fé. Aprenda missões 
fazendo. Com oração e oferta de fé. Isto é de Deus.   
 

-------     “Núcleo de relacionamento e desenvolvimento espiritual”.     ------  
 

 



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleo para relacionamento e desenvolvimento espiritual 

Roteiro para a Edificação 
DE 17.SET.2006 

SÉRIE: MUTALIDADE, Mandamentos Recíprocos.   
TEMA setembro: PROTEGENDO O CORPO.  

Semana: PERDOAI-VOS UNS AOS OUTROS  
 

Ef 4.31-32; Jo 11.44; Mt 6.14-15  
Aplicação – A razão porque devemos perdoar aos outros, é que Deus já nos 
perdoou a nós. Quando transgredimos a vontade dEle e o ofendemos. Não 
reagiu Deus com espírito de vingança. Apesar de estarmos merecidamente 
condenados, Deus não executou apressadamente sua sentença, antes, 
ofereceu-nos o dom gratuito da vida eterna; um presente que de maneira 
alguma estávamos a merecer. Ao contemplarmos nossos irmãos em Cristo, 
devemos lembrar-nos de que Deus os perdoou, devendo nós, portanto, fazer o 
mesmo. É preciso da ajuda mútua da nossa comunidade para nos 
desvencilharmos do peso causado pela amargura, conseqüente da falta de 
perdão.  
 

O que particularmente você lembrou, ao ouvir ou ler 
o texto, que tenha chamado a sua atenção especial?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Perdoar é facultativo ou obrigação? É intencional da vontade ou 
nasce no coração e nas emoções? A falta de perdão traz amargura, 
indignação, ira, gritaria, calúnia? 

 

2 – Existem lázaros em nós que precisam ser desatados e libertados do 
peso da amargura conseqüente da falta de perdão. Você tem obedecido 
a ordem como os discípulos fizeram com Lázaro?  

 

3 – O que Mc 11.25 fala ao seu coração? Qual a experiência de perdão 
na sua vida e na comunidade CPVense?  
 

Mensagem: Rosely Freitas  
 

AVISOS (orar) 
1. SEXTA próxima dia 22 Luar de Oração no quiosque – 19h30  
2. Dízimos e Ofertas. Se você não conseguiu entregar, deposite no gasofilácio, 
para pagarmos nossos compromissos em dia.  
 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleo para relacionamento e desenvolvimento espiritual 

Roteiro para a Edificação 
DE 03.SET.2006 

SÉRIE: MUTALIDADE, Mandamentos Recíprocos.   
TEMA setembro: PROTEGENDO O CORPO.  

Semana: NÃO FALEM MAL UNS AOS OUTROS  
 

I Sm 22.22; Tg 4.11; Fp 4.8-9 
Aplicação – Um dos pecados mais generalizados entre os cristãos, é o de 
falarem de modo negativo. Outras vezes ridicularizamos o irmão, fazendo 
cerrada gozação de algum erro que ele cometeu. Falar mal é o mesmo que 
julgar o irmão. O resultado de falar mal é que o irmão fica desacreditado, 
desonrado, menosprezado e sem importância. Maledicência é desprestigiar o 
irmão. O maledicente tem prazer no resultado da maledicência.  

 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 

O que particularmente você lembrou, ao ouvir ou ler o texto, que tenha chamado a 
sua atenção especial?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Falar mal de outra pessoa é uma afirmação de que você é 
melhor do que ela? É ao mesmo tempo um julgamento? É uma  
maledicência? É uma fofoca? Qual foi a atitude de Doegue?  
 

2 – Quando existe maledicência disfarçada o Corpo pode a uma só 
voz cumprir o que determina Rm 15.5-6?  
 

3 – Como você se comporta com a fofoca a seu respeito e com a 
fofoca sobre outro cristão? A sua medida é igual nos 2 casos? 

 
Mensageiro: Pr. Fernando Luis  

 
AVISOS (orar) 

 
1. Neste mês de setembro teremos Luar de Oração e Festa da Primavera 
no quiosque. Acompanhe o calendário. Orar feriado e viagens.  
2. Pais: Até 12 anos seu filho participa do Ministério Infantil em 3 pilares. Aos 
13 anos ele já pode fazer parte de um dos núcleos dirigidos pelos próprios 
adolescentes.  
 

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

 



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleo para relacionamento e desenvolvimento espiritual 

Roteiro para a Edificação 
DE 27.AGO.2006 

SÉRIE: MUTALIDADE, Mandamentos Recíprocos.   
TEMA AGOSTO: Valorizando Relacionamentos.  

Semana: SAÚDEM-SE UNS AOS OUTROS  
 

Ap 2.1, 8, 12, 18; 3.1, 7, 14; Lc 15.20-24  
Aplicação – Saudar é um reconhecimento externo, visível, da vida em união 
com Cristo que mutuamente compartilhamos, e do amor fraternal que temos 
uns para com os outros. Saudação comunica a nossa aceitação da pessoa, 
acaba sendo um incentivo a viver uma vida de paz, de amor e afeto entre os 
cristãos.  

 

Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 
 

O que particularmente você lembrou ao ouvir ou ler o texto, que tenha chamado a 
sua atenção especial?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Para Éfeso: Jesus sabe o que acontece. Para Ermirna: Jesus sabe o que é 
sofrer. Para Pérgamo: Jesus fala do poder para julgar retamente. Para Tiatira: 
Jesus é infalível, onisciente e forte. Para Sardes: Jesus tem a plenitude do Espírito, 
poder e sabedoria. Para Filadélfia: Jesus é Deus fiel e digno de confiança. Para 
Laodicéia: Tudo por Ele e para Ele. Ele é o início e o fim. Qual destas 
apresentações mais se identifica com a CPV? Mesmo sabendo que todas elas 
sejam pertinentes à igreja.  
 

2 – Na prática, como saudar os irmãos da CPV com o coração do 
filho arrependido?   
 

3 – Qual é a importância prática de crescermos ao ponto de 
saudarmos os irmãos como o pai gracioso?  

 
Mensageiro: Pr. Jony Wagner  

 

AVISOS (orar) 
 
1. Oração (lectio divina) dos líderes de núcleos (19h30) na Quarta-Feira no 
quiosque sobre pastoreio da CPV. Quarta de Oração – 16h00 e 19h30.  
2. Pais: Comunique reverência e respeito uns aos outros nos núcleos e cultos 
onde seu filho participa. Fique sempre junto e perto do seu filho em adoração.  
 

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

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleo para relacionamento e desenvolvimento espiritual 

Roteiro para a Edificação 
DE 20.AGO.2006 

SÉRIE: MUTALIDADE, Mandamentos Recíprocos.   
TEMA AGOSTO: Valorizando Relacionamentos.  

Semana: SUJEITEM-SE UNS AOS OUTROS  
 

Ef 5. 18-21    
Aplicação – Sujeitar-nos uns aos outros significa obedecer e submeter à 
AUTORIDADE dos nossos irmãos em Cristo, cooperando facilmente com as 
instruções, os desejos e os pedidos deles. A unidade do grupo se preserva e 
aumenta quando todo membro do grupo for igualmente solícito em favor dos 
outros.  Obediência pode ser exigida e forçada, mas submissão é uma atitude 
de caráter interno do coração do cristão cheio do Espírito Santo.  

 
Sugestões de algumas perguntas para aprofundamento: 

 

O que o texto fez você lembrar na sua vida particular, que tenha chamado a sua 
atenção especial?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Se você está preparando a liturgia do culto e analisando os 
cânticos com o assunto, chegar um irmão de última e pedir para 
cantar um hino de Natal (em Julho), o que você faria?  
 

2 – I Pe 5.5 diz da idade para submissão. I Pe 3.1 diz das esposas 
aos seus maridos. I Co 16.16 diz dos líderes. O marido também 
deve ser submisso às esposas? Existe diferença de uma e outra 
pessoa?  
 

3 – Naturalmente vivemos no individualismo e na ignorância 
espiritual. Como fazer para crescermos espiritualmente e 
aprendermos algo com o irmão conforme I Pe 3.8-9?  

 
Mensageiro: Pr. Paulo Leal  

 
AVISOS (orar) 

 

1. Culto especial com Ceia do Senhor, na CPV no sábado dia 26 – 19 horas.  
2. Caminhada ecológica Domingo dia 27 – 9 horas no quiosque.  
3. Oração dos líderes de núcleos na terça dia 29-ago no quiosque.  
 

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



CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleo para relacionamento e desenvolvimento espiritual 

Roteiro para a Edificação 
DE 13.AGO.2006 

SÉRIE: MUTALIDADE, Mandamentos Recíprocos.   
TEMA AGOSTO: Valorizando Relacionamentos.  

Título da semana: ACEITEM-SE UNS AOS OUTROS  
 

Rm 15. 5-8   
Aplicação – Aceitar-nos uns aos outros significa acolhermos ou recebermos os 
nossos irmãos em Cristo, livremente, sem constrangimento ou reservas, em 
pleno reconhecimento da nossa comunhão igual e mútua em Cristo. A razão 
que os cristãos devem aceitar uns aos outros é que Cristo já os aceitou. Não é 
razoável que sejamos mais severos que o Senhor, rejeitando as pessoas que 
Ele quer receber.  

 

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?  

FALE 2 minutos.  
 

1 – Você concorda com a idéia do NT quando afirma que devemos 
aceitar e ensinar dentro da nossa comunhão toda pessoa que afirma 
ser Cristo o seu Senhor, mesmo existindo falhas visíveis na sua 
conduta ou opiniões diferentes? (3 Jo 1.9-10)   
 

2 – Digamos que um político corrupto se converte. Será que 
devemos acolhê-lo e batizá-lo, ou deixar pra depois pra ele aprender 
não roubar e mentir? (unidade e unicidade).  
 

3 – O que eu pessoalmente tenho feito para que as pessoas que 
estão chegando se sintam aceitas no Corpo de Cristo?  

 
Mensageiro: Pr. Fernando Luis  

 
AVISOS (orar) 

 

1. Noite de Missões e do Pijama das crianças, sábado dia 19.  
2. Ceia do Senhor, na CPV no sábado dia 26.  
3. Encontro de oração dos líderes de núcleos na última terça de ago, set, out e 
nov no quiosque. 
 

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

 
 

CPV – Comunidade Presbiteriana de Viçosa 
Núcleo para relacionamento e desenvolvimento espiritual 

Roteiro para a Edificação 
DE 7.AGO.2006 

SÉRIE: MUTALIDADE, Mandamentos Recíprocos.   
TEMA AGOSTO: Valorizando Relacionamentos.  

Título da semana: AMEM-SE UNS AOS OUTROS  
 

 
Jo 13.34-35; I Jo 4.20; I Co 13.4-7 
 
Aplicação – Todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns 
aos outros, umas vez que não se pode amar a Deus que não se vê, sem amar 
o próximo que vê.  Amar uns aos outros não é optativo. Não amar as pessoas 
comuns que crêem em Jesus é desobediência. Amar não é automático. Será 
de acordo com a vontade de obedecer.    
  

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 que você acha da definição de amor de I Co 13.4-7?  
 

2 – O amor mútuo é automático?  Manifesta no comportamento e 
ações? Procura contribuir unicamente para o bem das pessoas?  
 

3 – Cristo está preparando um lugar onde todos os cristãos possam 
estar com Ele. Mas será que há cristãos que eu não quero perto de 
mim? Por que?  

 
Mensageiro: Pb. Osmar  

 
AVISOS 

1. Encontro de oração dos líderes e auxiliares na última terça de ago, set, out e 
nov no quiosque. 
 

2. Retiro - acampamento das crianças, sábado dia 19.  
 

3. Filme Nárnia ou Paixão de Cristo na CPV sábado dia 26.  
 

-------     “Cada casa ou núcleo 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. Jul. 2006 
1 – Encontro -  De você para mim. Q.Gelo.  

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

 
3 – SABEDORIA EM UNIDADE = PRUDÊNCIA 

(Edificação - De Deus pra mim.) 
 

Ef 5. 15-17 e Pv 10.8   
 

Aplicação – Prudência é conhecer a Deus no “quarto de escuta” e 
buscar saber a Sua vontade para evitar conseqüências danosas e perder 
tempo à toa com ansiedades, pois o que nos une neste mundo em que 
fomos colocados como “forasteiros” é o Senhor Jesus. O que Deus 
deseja é a sua cooperação espontânea e livre com Ele, para cumprir o 
Seu propósito de formar uma família com muitos filhos parecidos com 
Jesus. A sua opção é a de ser amigo de Deus.  

 
� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido?  
ou na exposição do Pr Fernando Luis? 
Fale da sua experiência pessoal de obedecer a Deus.  
 

3.1. Quem é uma pessoa néscia?  
 

3.2. Alguns dos mais de 400 mandamentos encontrados no NT, se 
observados no coração, serviriam para complicar, arruinar ou 
descomplicar a vida do fiel?  
 

3.3. Como você tem contado os seus dias? Com prudência?  
 

 
 

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

 
Pregador: Pr Fernando Luis.   

 

 
-------     “Cada casa ou núcleo 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. Jun. 2006 
1 – Encontro -  De você para mim. Q.Gelo.  

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

 
3 – CAMINHANDO COMO JESUS 

(Edificação - De Deus pra mim.) 
 

Mt 8.23-27; Lc 8.26-34 e Gl 5.26  
 

Aplicação – Os discípulos sentiam participantes ativos com Jesus em 
tudo que Ele fazia. É assim que Jesus deseja que os núcleos caminhem 
com Ele. O nosso propósito pessoal deve ser o de fazer tudo em 
cooperação com Deus, para o seu Plano Eterno de formar uma grande 
família com filhos parecidos com Jesus.  

 
� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido?  
ou na exposição do Pr Osmar? 
Fale da sua experiência pessoal de caminhada com Jesus.  
 

3.1. As pessoas estão perecendo sem Jesus. O que você tem feito 
à sua volta, com a sua família, amigos e vizinhos? 
 

3.2. A sua caminhada com Jesus é real e notória e começa no 
quarto de escuta? Como as pessoas tem visto Jesus em Você?  
 

3.3. Pense como você pode ser uma “Vitrine” de Jesus? 
 
 

  
 

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

 
Pregador: Pb Ormar Ribeiro.   

 

 
 

-------     “Cada casa ou núcleo 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. Jun. 2006 
1 – Encontro -  De você para mim. Q.Gelo.  

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

 
3 – O QUE ACONTECE EM NOSSAS VIDAS QUANDO 

JESUS ENTRA EM NOSSA CASA? 

(Edificação - De Deus pra mim.) 
 

Mc 5. 21 – 24 e 35 – 43  

Aplicação – As famílias de Jairo e a de Zaquel nunca mais foram as 
mesmas, porque Jesus entrou na casa deles. Jesus quer entrar e 
transformar a sua casa e o seu coração hoje. Como está a sua família? 
Jesus já entrou em sua casa?  
É preciso que Jesus entre em nossa casa. Nossa casa pode ser também o 
nosso coração que muitas vezes se encontra morto.  

 
� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido?  
ou na exposição da Rosely? 
Fale de uma necessidade imperiosa na sua casa.  
 

3.1. Você algum dia já pensou que o seu caso não tinha solução, 
quando a má notícia bateu em sua porta? 
 

3.2. No v. 41 Jesus diz à menina para que ela se levante. Será que 
nós também não estamos precisando ouvir: Levante. Saia do 
meio dos “mortos” e viva? 
 

3.3. Jesus foi até a casa de Zaquel para levar salvação. O que 
você está precisando que Jesus leve para sua casa? 
 

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

 
Pregadora: Rosely Freitas.   

 
-------     “Cada casa ou núcleo 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. Jun. 2006 
1 – Encontro -  De você para mim. Q.Gelo.  

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

 

3 – TRANSPLANTE DE CORAÇÃO VIVO E 
BATENDO É RESTAURAÇÃO DE MENTE 

(Edificação - De Deus pra mim.) 
 

Ez 36.24-27  

Aplicação – Recentemente aconteceu o primeiro transplante no 
mundo de um coração batendo. O refrão cantado 3 vezes no Salmo 80 diz: 
Restaura-nos Senhor Deus. Todos nós precisamos ser restaurados e sem 
um novo coração não é possível ver a Deus. Precisamos ter um coração 
mole. O coração duro não se restaura, não permite limpeza, não chora, 
não confessa e não tem dó das pessoas. É essencial buscar ter a mente 
de Cristo. O pecado contamina o nosso Agir, Pensar e Sentir. É preciso 
restaurar o 1º amor, a perda da obrigação, do compromisso, da piedade, 
da pureza e do senso de dependência do Criador. O coração de carne, 
não de pedra, obtém com facilidade o caráter de Jesus.  

� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido?  
ou na exposição do Pr. Paulo Leal? 
Fale de uma atitude pessoal enganosa ou ruim que foi baseada 
no seu sentimento ou no coração.  

3.1. Você já examinou a dureza do seu coração? Deus já passou 
uma sonda no seu coração? Como ele está hoje?   
 

3.2. Como você tem confiado no coração? Ele é puro? Suas 
atitudes e caráter são pautados nele? (veja Pv 28.26). 
  

3.3. Você está disposto a abrir, transplantar e restaurar o seu 
coração para um novo coração? Conforme 1-Pe 1.22 como você 
deve fazer?  
 

4 – Evangelismo - Oikós - Deus por meio de nós.    
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros discípulos de 
Jesus. Encerrar sempre 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 04. Jun. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – ESCATOLOGIA. APOCALÍPSE. ÚLTIMAS COISAS  
(De Deus pra mim. - Edificação).  

 

Mt 24. 3-14  
 

Aplicação – Estamos no período da Graça que é muito superior ao 
período da Lei. Todo este processo vai durar até a volta de Jesus, quando 
se instalará novos céus e novas terras, onde habitará justiça e não 
existirá mais a morte das células humanas. Enquanto isto, o Cristão 
obedece a ordem do Mestre: Fazer Discípulos de todas as nações, e 
perseverando até o fim será salvo. O propósito de Deus com a Graça é o 
de usar a cooperação da cada cristão autêntico para formar uma grande 
família com filhos adotivos parecidos com Jesus. Importa então, 
participar com profundidade e compromisso por Jesus, preparando o 
mundo para a sua volta.   

 
� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido?  
ou na exposição do Pr. Fernando Luis? 
Fale das suas próprias experiências pessoais.  
 

3.1. Para que a igreja está chamada por Jesus?  
 

3.2. Como a igreja pode ser luz ou luzeiro das nações?  
 

3.3. O que tem a ver a igreja com a volta de Cristo? Quando virá o 
fim? Você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, você subiria 
com Ele?  

 
4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   

Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros discípulos de 
Jesus. Encerrar sempre orando nominalmente pelo Oikós. 
 

Pregador: Pr. Fernando Luis.   
-------     “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. Mai. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – “...E AS PORTAS DO INFERNO NÃO 
PREVALECERÃO CONTRA ELA”  

(De Deus pra mim. - Edificação).  
 

Mt 16.18–(complementar: Mt 16.13-20; IPe 2.4-8; Ef 2.19-22)   

Aplicação – O foco principal e essencial da Igreja de Cristo é o 
próprio Jesus. Hoje também somos em Jesus, pedras espirituais e 
sacerdotes santos. Certamente Jesus é a pedra principal da Igreja 
fundamentada nos Apóstolos. Ele deve ser adorado e devemos louvar a 
Sua gloriosa Graça. Nele, fazemos parte da família de Deus. Nele somos 
habitação de Deus no Espírito.  
Jesus deve ser experimentado e conhecido no coração e não científica ou 
intelectualmente. Fora do coração é pura religiosidade e sem valor.  Jesus 
foi homem perfeito e sem pecado, apesar de ter nascido no meio de 
pecadores. O propósito de Deus é o de ter uma família com muitos filhos 
adotivos, parecidos com Jesus.  

� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido?  
ou na exposição do Pb. Daison? 
Fale das suas próprias experiências pessoais.  
 

3.1. Jesus disse que construiria a Igreja sobre Pedro ou sobre Ele 
mesmo? O que Pedro e Paulo dizem sobre este assunto?  
 

3.2. Qual o poder desta Igreja referida por Jesus?  
 

3.3. Em sua opinião como a CPV se situa neste conceito de 
Mateus 16.18? Está longe? Perto?  
Ou o quê está nos faltando?  
 

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

Pregador: Pb. Daison Olzany.   
 

-------     “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 14. Mai. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – MINISTÉRIO MATERNAL e PROFISSIONAL  
(De Deus pra mim. - Edificação).  

 

Lc 1. 26-56 e Jo 19.25   
 

Aplicação – Devemos adorar somente a Jesus, mas Maria de fato foi 
um exemplo imitável. Ela adorou Jesus seu próprio filho. Foi exemplo de 
amor e vida santa. Ela estava apta para suportar tudo e acompanhou tudo 
de perto. Em Jesus, sou filho adotivo de Deus, se atender e entregar ao 
chamado do Senhor, para satisfazer o Seu propósito e plano de ter uma 
grande família de filhos adotivos parecidos com Jesus. Manter-se na 
motivação correta de viver com o Senhor, a alegria é garantida em todas 
as circunstâncias da vida. Sem o Quarto de Escuta não é possível ter 
alegria plena.  

 
� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido?  
ou na exposição de domingo, pelo Pr Paulo? 
Fale das suas próprias experiências pessoais.  
 

3.1. Como posso medir o amor de Mãe? Hagar, Mãe de Moisés, 
Ana, Rispa, a mãe cananita: O que posso aprender com o 
exemplo destas mães?  
 

3.2. Qual o seu ministério com Cristo? Qual chamado o Senhor fez 
pra você? Estou preparado para assumir este ministério de 
facilitador para formar uma grande família parecida com Jesus?  
3.3. Qual é o seu campo missionário? O que é “santa 
mundanidade”? Como você pode fazer diferença?  
 

4 – De Deus por meio de nós. – (Evangelismo).   
Aprendendo a respeito da responsabilidade pessoal de fazer verdadeiros discípulos de 
Jesus. Encerrar sempre 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 07. Mai. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – CHAMADOS PARA QUÊ?  
(De Deus pra mim. - Edificação).  

 

Ef 1. 3-14  
 

� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido?  
ou na exposição do Pr Fernando de domingo? 
Fale das suas próprias experiências pessoais.  
 

3.1. Qual o motivo ou finalidade da escolha, do convite e chamada 
de Deus para o homem?  
 

3.2. Quando você sopra a brasa reacende. O que é preciso fazer 
para reavivar o motivo para o qual fomos chamados?  
  

3.3. Como podemos retirar o que nos atrapalha e como podemos 
ter o caráter de santificados?  
 
 

Aplicação – Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido 
para sermos Dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de 
pertencermos somente a Ele e nos apresentarmos diante dele sem culpa, 
por causa de Jesus. Podemos viver uma vida pura apesar das nossas 
franquezas e necessidades. Ser santo e não ter prazer na prática do 
pecado só é possível com um coração contrito e dependente de Jesus. 
Parecer com Jesus é o alvo de Deus para a sua grande família. O caráter 
novo de Jesus só possível com aprofundamento espiritual no Quarto de 
Escuta.  
 
 

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 Fernando Luis.   
 
 

-------     “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. Abr. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – CORAÇÃO HUMANO ou DESUMANO?  
(De Deus pra mim. - Edificação).  

 

Ez 11.19;   Mt 5.8;   Sl 51.10;    Sl 139.23-34;  
� O que mais chamou a sua atenção nos TEXTOS lidos? ou na 

exposição da Rosely de domingo? 
Fale das suas próprias experiências pessoais.  

3.1. O que é ter um coração humano e não desumano? Você 
consegue sonhar com um coração humano?  
 

3.2. Como você acha que pode quebrar a sua vida e deixar Deus 
fazer de novo com a Sua justiça?  
  

3.3. Você é capaz de pedir a Deus que lhe sonde, mesmo sabendo 
que esta sondagem venha lhe expor?  
 

Aplicação – Jesus sentava, ouvia as experiências, contava histórias e 
fazia as pessoas sonharem. Fomos criados como Homens à semelhança 
de Deus para vivermos eternamente em intimidade com Ele. Mas houve a 
queda do Homem em Adão e nos tornamos todos “desumanos”. Então 
Jesus foi o único Homem nascido dentro desta “desumanidade” através 
de uma “desumana” Maria, que por ter permanecido Humano (sem 
pecado), Deus aceitou a Sua justificativa no lugar dos “desumanos” 
caídos. Esta Justiça de Deus nos traz arrependimento, quebrantamento, 
adoração e grande sonho por um novo coração de carne ou humano. Se 
você se arrepender e deixar Deus sondar o seu coração, crer que Jesus é 
o único homem capaz de carregar as cargas desumanas, você conseguirá 
sonhar a despeito das dificuldades, lágrimas, sofrimentos. O caráter do 
Humano não é o mesmo caráter do desumano.   
 

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: Rosely Freitas.   
 

-------     “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. Abr. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – ANGÚSTIAS E MÁSCARAS  
(De Deus pra mim. - Edificação).  

 

Sl 77. 1-20 e Sl 20  
� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido? ou 

na exposição de domingo. 
Fale das suas experiências pessoais.  
 

3.1. Como você reconheceu a angústia e retirou as máscaras?  
Como podemos enfrentar as dúvidas e buscar ajuda no Senhor e 
economizar energia emocional? 
 

3.2. Concentrar o foco no problema ou em nós mesmos pode 
facilitar ou complicar a solução do problema?  
  

3.3. Como a Comunidade de Jesus pode ajudar no amparo e 
cuidado, mostrando amor com as pessoas que sofrem?  
Aplicação – Uma igreja nem sempre é a Comunidade de Jesus. Onde 
estiverem 2 ou 3 em Meu nome, Eu estarei com eles. A presença real de 
Jesus no núcleo define o foco e a qualidade do encontro, como 
Comunidade de Jesus. A aflição e ansiedade podem parecer gigantes sob 
máscaras, mas nunca será maior do que Deus, que transforma em algo 
tranqüilo a quem entrega e confia. Concentrar o pensamento no 
problema, não retirar as máscaras e reclamar insistentemente só nos faz 
mais azedos e complexos. É possível ter uma vida simples e 
descomplicada com Jesus. A Comunidade de Jesus tem uma mensagem 
viva e contemporânea que facilita a solução dos problemas e causas do 
dia a dia.  
 

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: Lúcio Freitas.   
 

-------     “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. Abr. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – A REALIDADE DA IGREJA DE HOJE  
PÁSCOA COM CHOCOLATE OU UNGIDA PRA PREGAR?(De Deus pra mim. - Edificação).  
 

Mt 28. 1-20  
 

� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido? ou 
na exposição de domingo. 

Fale da igreja que você deseja e SONHA.   
 

3.1. Qual foi a sua reação após ter lido o texto da ressurreição? 
Você enxerga a igreja toda ungida para pregar?  
 

3.2. Como você tem usufruído desta Benção, como enviado de 
Jesus e ungido pelo Espírito para proclamar ao mundo nos dias 
de hoje de forma contemporânea?  
  

3.3. As pessoas acreditam naquilo que você diz e duvidam quando 
te conhecem na intimidade e vêem a forma como você vive ou 
como você faz?  
Aplicação – A igreja de hoje (com poucas exceções) se comporta 
timidamente como se não fosse discípula de Jesus e ungida para 
proclamar. Ela tem gastado muito tempo com os seus próprios interesses 
e formas da “fôrma” dos seminários, afastando-se do mundo e do alvo, 
ficando dentro de si mesma. Tristemente despedaçada, a igreja se 
comporta sem impacto no mundo. A igreja precisa traduzir os ensinos de 
Jesus de forma compreensiva a todos, como estilo de vida, tendo o 
caráter de Jesus. A igreja precisa ter uma mensagem viva, real e 
contemporânea.  
 

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 09. Abr. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – MEDITAR NA PALAVRA DIA E NOITE.  
É ADENTRAR O QUARTO DE ESCUTA. 

(De Deus pra mim. - Edificação).  
 

Dt 17.18-20 e 31.19-22  
 

 

 

� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido? ou 
na exposição de domingo. 

Fale da sua experiência pessoal, neste assunto.   
 
 
 

3.1. Qual a importância de ter contato com a Palavra de Deus 
todos os dias? (Js 1.8-9 e Sl 1.1-3).   
 

3.2. Explique como Deus através da Sua Palavra demonstra o 
valor da música? (I Sm 18.7 e 21.11).  
  

3.3. O que representa para você: “Agradecer a Deus em tudo” (I Ts 
5.18) e “Perdoar” (Mt 6.12, 14-15)?  
 
 
 

Aplicação – Meditar é mais do que parar e ler. É absorver a 
experiência do Quarto de Escuta. É colocar no coração e na mente alguns 
dos ensinamentos maravilhosos que saem diretamente da Palavra de 
Deus. É lidar com a música, perdoar e viver experimentando “Em tudo daí 
graças”.  
 
 

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: William Filgueiras.   
 
 

-------     “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. Abr. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – NO SERVIÇO DO SENHOR NÃO SE OLHA PARA 
TRÁS.  

OLHANDO ALÉM DA MONTANHA 
(De Deus pra mim. - Edificação).  

 
 

Lc 9. 57-62  
 

� O que mais chamou a sua atenção no TEXTO lido? ou 
na exposição de domingo. 

Fale da sua experiência pessoal, neste assunto.   
 
 
 

3.1. Qual o significado hoje, de por a mão no arado para a CPV?  
 

3.2. O que significa olhar para frente e ver o que os outros ainda 
não vêem?   
  

3.3. Qual a aplicação prática do texto de João 4.35-38 na nossa 
Comunidade (CPV)?  
 

Aplicação – Seguir a Jesus não é sacrifício, mas é desfrutar do seu 
Poder e ser feliz. Seguir a Cristo é muito mais do que estar envolvido na 
Igreja, é ter um Compromisso real de intimidade e amizade com Jesus. 
Seguir a Cristo é adotar o Seu modo e estilo de vida, é buscar o Seu 
caráter, descrito nas Bem-aventuranças de Mt 5. 3-11: Humilde, manso, 
fome de justiça, misericordioso, coração puro, pacificador, ver longe, ver 
alto e ver certo, etc.  
 
 

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. Fernando Luis.   
 

-------     “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 26. Mar. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – PODAR, TRATAR E PRESTAR CONTAS.  
QUAL É O JEITO DE DEUS GERAR FILHOS? 

(De Deus pra mim. - Edificação).  
 

Mt 9.35-38 e Jo 15.1-11  
 

� O que mais chamou a sua atenção nos TEXTOS lidos? 
ou na exposição de domingo. 

Fale da sua experiência pessoal, neste assunto.   
 

3.1. Qual é o problema de Deus? Qual é o Propósito de Deus? 
Você está Comprometido ou só envolvido com esta Vontade?  
 

3.2. Deus pode gerar filhos sendo você um expectador, assistente, 
observador e ficando parado? Onde está o consultório ou o local 
de trabalho de Jesus? Na missa, no culto ou no núcleo?   
  

3.3. Qual é a Vontade de Deus para se buscar e quais as outras 
coisas são acrescentadas?  
 

Aplicação – Quando temos uma atitude de envolver mais com o 
mundo as conseqüências são: complicações, frieza, desvio do alvo e 
problemas de toda espécie. Jesus quer podar e tratar, mostrando onde 
você desviou do Caminho. A alegria completa está no poder do Espírito 
para testemunhar, falar e quebrantar corações. O nosso problema é o 
problema de Deus que nos enviou como filhos para frutificar. O fruto 
requerido é uma nova vida com Jesus. Deus quer uma grande família com 
muitos filhos parecidos com Jesus: Unidade, Quantidade e Qualidade.  
 

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. Décio da 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 19. Mar. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – GENUÍNA RESPONSABILIDADE CRISTÃ 
(De Deus pra mim. - Edificação).  

II Co 5. 17- 6.1  
 

�   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 seria ser uma nova criatura? É necessário ser tudo 
novo? Como é possível reconciliar com Deus?   
 

3.2. Quem foi encarregado da palavra da reconciliação?   
 

3.3. A autoridade do embaixador está em quem e como o 
embaixador se mantém com autoridade?  
 
Aplicação – Todo crente é um ministro de Deus ou embaixador por 
Cristo. A autoridade vem do próprio Jesus que nos santifica.  
O processo de santificação é contínuo, permanente e precisa de 
investimentos na vida: tempo no quarto de escuta, experimentando a 
santa mundanidade (estar no mundo sem ser do mundo).  
A santificação altera o caráter, para o caráter do santificador.  
Exige coerência de vida para valorizar as ações do investimento na 
santificação, que é uma luta constante.   
 

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 12. Mar. 2006 
1 – De você para mim. Q.Gelo - (Encontro).  

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

 

3 – QUEM VOCÊ É? 
(De Deus pra mim. - Edificação).  

 
Mt 5. 13-16   

�   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 as metáforas Sal e Luz indicam como estilo de vida e 
caráter da pessoa?  
 

3.2. Você tem sido mais influenciador ou mais influenciado?  
 

3.3. Sua vida tem provocado sede no amigo e no ambiente de 
trabalho?  
 
Aplicação – Somos seres integrais e não tem como separar 
espiritualidade do material. De alguma forma todo homem no mundo 
procura Deus. O Deus Criador está presente em todos os lugares, 
promovendo mudanças nas vidas, porque Ele deseja uma grande família, 
com muitos filhos, todos parecidos com Jesus. A vida sem Jesus é 
horrível e sem Graça, mas nem todos conseguem descobrir porque tem 
uma vida vazia.  Como cristãos, somos vasos condutores de vida, 
podendo iluminar as trevas, sendo relevantes nos nossos dias como Sal e 
Luz do mundo.  
 

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”.     ------- 
 

 



 
 
 
 
 

 


