
Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 27-Dezembro-2009  

A vitória do fraco 
 Lc 1.46-55 

 
 
Resumo:       
A vitória do fraco é a ênfase deste texto. Ele descreve um coração grato 
que explode em louvor a Deus. Maria ficou vislumbrada e ao mesmo 
tempo assustada com o fato de participar da historia da salvação.  
Como uma adolescente, Maria não percebe a crise social que 
provocaria na sua comunidade e nem que a desconfiança se instalaria 
no coração do seu noivo.  
A sua alegria era tão grande de servir aos propósitos de Deus, que ela 
se entrega! Desencadeia três acontecimentos sobrenaturais: O próprio 
Deus passa a fazer parte da história do fraco; o próprio Deus se levanta 
para defender o fraco diante dos poderosos; o próprio Deus abre 
caminho para a salvação do fraco, cumprindo o que prometeu ao 
patriarca Abraão.  
Todos estes acontecimentos são verdades eternas e autenticadas pelo 
Natal, o nascimento de Jesus.  
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- Deus é a única e mais segura fonte de alegria disponível ao fraco 
v.47 
2)- Deus é o único que contraria a lógica valorizando o fraco v.48 
3)- Deus é o único que se mantém bom para os fracos de geração em 
geração v.50  
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
Como você tem reagido às bênçãos dadas pelo Senhor? 
O que você está disposto a fazer para servir aos propósitos de Deus? 
Em sua opinião, os seus parentes, amigos e o mundo têm alguma 
chance sem o Natal? 

 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 
 
 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 20-Dezembro-2009  

Identidade e dignidade 
Is 50.4-9 

Resumo: 
Em 712 a.C, Isaías descreve a natureza do ministério de Cristo e, de 
forma crescente o seu sofrimento. Traição, abandono, humilhação, 
agressão fariam parte da sua vocação pastoral. Ele sabia que quem 
ama e se entrega servindo aos outros certamente sofrerá; e quem sofre 
por causa disso corre o grave risco de perder sua dignidade, sua 
identidade. 
No entanto, a dignidade e identidade de Jesus nunca dependeram da 
aprovação ou rejeição de sua vocação. Não foram os homens com seus 
critérios de avaliação que determinaram o sucesso ou o fracasso de seu 
ministério; foi Deus que o abençoou. Diante da segurança e aprovação 
que o pai lhe conferia, ele convida para perto de si seus adversários, 
não esconde o rosto de quem cospe e oferece as costas aos seus 
carrascos. Demonstra que Ele é livre tanto para amar como para 
morrer. Esse é o propósito do seu nascimento, na plenitude do tempo.  
 
O texto nos leva a três conclusões:  
1) 25 de dezembro é natal! Data que comemoramos o cumprimento 
desta profecia. Jesus nasceu! 
2) Tudo que Jesus recebeu de Deus ele usou para vencer e abençoar 
outros. 
3) O quarto de escuta a sós com o Pai, é onde ele ouvia, se identificava 
e fortalecia sua dignidade para cumprir a missão do Pai. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
-Você está disposto a abrir mão da sua vida para sofrer vergonha e 
perseguição pelo evangelho? 
-Hoje, o que pesa mais pra você: o seu status ou uma vida humilde para 
agradar a Deus? 
-O que é que define a sua identidade? São as pessoas e a aprovação 
delas, ou Deus com seu amor e propósito? 

 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 13-Dezembro-2009  

O filho da paz 
Ef 2.11-16 

 
Resumo: 
Antes da vinda de Cristo gentios e judeus encontravam-se 
separados uns dos outros – Os Judeus pensavam que os gentios 
estavam aquém do poder salvador de Deus e, portanto sem 
qualquer esperança no mundo.  
Os gentios, por sua vez, ressentiam-se das declarações dos 
Judeus.  
Cristo revelou total propensão ao pecado de ambos e, em 
seguida, ofereceu-lhes a salvação. Somente Cristo pode derrubar 
as barreiras do preconceito, reconciliar todos os homens e uni-los 
em um só corpo (a igreja). È neste ambiente que é gerado o filho 
da paz e é para este ambiente que é enviado o filho da paz. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- Os obstáculos da inimizade com Deus foram removidos. 
2)- As portas para reconstruir amizade com Deus e com pessoas 
diferentes, estão abertas. 
3)- Foi dada ao filho da paz a missão de levar reconciliação para o 
mundo. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
Você possui algum preconceito que dificulta sua aproximação de 
Deus e da bíblia? 
Você acredita que a cruz de Jesus é o caos das diferenças 
humanas?  Por quê? 
A igreja é a portadora da mensagem de reconciliação, o que você 
acha dessa afirmação? 

 
 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 06-Dezembro-2009  

Vestindo a roupagem humana 
Mt 1.18-25 

Resumo: 
O natal de Jesus Cristo é um cumprimento da profecia de Isaias, 
que descreve uma mudança de realidade. Jesus deixa a sua 
glória e condição eterna, para nascer na história cronológica dos 
homens. Ele se despiu de ser Deus e vestiu-se de homem.  
Para isso acontecer o mundo natural foi invadido pelo 
sobrenatural influenciando o ambiente e as personagens 
envolvidas nesta história. Jesus foi concebido milagrosamente e 
gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Por esta 
razão José teve alterado o seu propósito de casar-se com Maria, 
ao ponto de planejar um rompimento secreto. O seu suposto filho 
“postiço” teria dois nomes: Jesus e Emanuel. A obediência deste 
casal a Deus revelou ao mundo o próprio Deus vestido de 
homem, concedendo a mim e a você a chance de reescrever a 
nossa história.      
 
O texto nos leva a três conclusões: 
Deus é poderoso o suficiente para realizar incursões 
sobrenaturais no mundo natural. 
Uma decisão humana pode ser corrigida pela intervenção divina. 
Deus pode fazer grandes coisas na vida de um casal que se 
submete a Ele.  
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
Você acredita que Deus quer relacionar-se com você e influenciar 
sua história? Por quê?  
Você tem alguma experiência recente da intervenção de Deus na 
sua vida? Compartilhe! 
Se você pudesse reescrever a sua história, o que você mudaria? 

 
 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 29-Novembro-2009  

O ministério da reconciliação 
II Co 5. 18-21 

 
Resumo: 
Neste texto Paulo fala sobre o seu trabalho como apostolo, o qual 
tem como objetivo levar as pessoas a se tornarem amigas de 
Deus.  
O apostolo só assume este ministério porque foi chamado e o 
aprendeu do próprio Deus “que é a fonte de tudo”. Para 
reconstruir a amizade com os homens, Deus dá o primeiro passo, 
pagando pelos pecados deles por meio da morte de Jesus. 
Portanto, a partir do evento da cruz, muitos inimigos tornaram-se 
amigos de Deus e como Paulo, devemos assumir o ministério da 
reconciliação, visando alcançar todo mundo, e o mundo todo 
através a palavra de Deus. Saiamos a campo. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- Deus não suporta clima de inimizade, por isso oferece perdão 
aos homens. 
2)- Na plenitude dos tempos, Deus realiza a reconciliação através 
da morte de Jesus. 
3)- A igreja é responsável por divulgar esta boa nova ao mundo. 
 
Para reflexão e aplicação na vida. 
Qual é a importância de Jesus na sua reconciliação com Deus? 
Você tem um relacionamento com Deus o que o caracteriza? 
Medo ou amor? 
Você se considera um embaixador de Deus neste mundo? Por 
que? 

 
 
 
 

Exposição: Tinoco e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 22-Novembro-2009  

A celebração da vitória.  
                                            Sl 126. 1-6 
Resumo: 
Como pássaro na gaiola, Israel ficou preso por 70 anos no 
cativeiro Babilônico. 
O autor anônimo relata o grande livramento de Deus. Celebrando 
com emoção a maravilhosa sensação de ter de volta a liberdade 
perdida. “É como o leito seco de um rio que recebe de volta o 
frescor e a fertilidade das águas”.  
A nação toda se alegra e festeja a fidelidade de Deus, até os 
incrédulos (as nações vizinhas) reconhecem os cuidados e os 
feitos de Deus pelo povo de Israel.  
O povo de coração grato, mas saudoso pede a Deus que liberte 
os que ainda ficaram. E para encorajá-los diz: “ Aqueles que 
semeiam com tristeza, colherão com alegria.  
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1- A capacidade de Deus de restaurar está além da nossa 
compreensão.  
2- O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem com o 
amanhecer. 
3- A grande e alegre colheita de Deus está próxima. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
O que você está fazendo para mudar a realidade está te 
causando dor? 
As suas ações e reações atraem ou repelem as pessoas do 
evangelho? 
A quem você agradece por suas conquistas? Por quê? 
 

 
 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 15-Novembro-2009  

Vencendo as memórias amargas 
Sl 129 

Resumo: 
Davi, neste salmo, se lança num longo e doloroso mergulho no 
seu passado, para desabafar de todas as atrocidades impostas 
pelos ímpios (pessoas que lutam contra Deus). Aqui ele registra 
para posteridade, encorajando os seus leitores, a não absorver o 
ódio e vingança como fonte de existência. Ao contrário, ele ensina 
a devolver a dor sofrida em forma de amor, pois essa é a natureza 
do filho de Deus. Portanto é coerente ser angustiado, marcado, 
mas entregar os inimigos a Deus em oração, e ao invés de 
amaldiçoar, abençoar; pagando o mal com o bem, como fez 
Jesus: “Pai perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem”. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
 
1 - Enquanto estivermos neste mundo corremos o risco de 
perseguição. 
2 - O texto orienta que apesar do sofrimento não cabe a nós fazer 
justiça com as próprias mãos. 
3 - A despeito das perseguições e sofrimentos, a nossa principal 
característica é abençoar. E esta característica é inegociável. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
O que você faria se tivesse no lugar do salmista? 
Você pode compartilhar algum fato que marcou a sua vida? 
Você é de guardar rancor ou consegue perdoar? 
Existe algo que você tenha feito que se arrepende? O quê?  
 

 
 
 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 08-Novembro-2009  

Certeza de ter a alma satisfeita 
Sl 42.1-11 

 
Resumo: 
O desânimo é conhecido de todos. Quem nunca passou por 
momentos assim? De sentir um buraco na alma? 
O salmo descreve o estado da alma do autor. Sua alma está 
tomada de tristezas profundas, ele se sente distante de Deus, tem 
saudades dos bons momentos do passado e tenta conversar 
consigo mesmo sobre a sua dor do presente. 
O desânimo é a falta de vontade de seguir adiante. É o 
sentimento de que o futuro nada promete e de que não adianta 
fazer nada. 
 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- O buraco da alma é do tamanho de Deus.  
2)- O passado só pode ser vencido com fé no futuro. 
3)- Vou sair dessa. Ainda o louvarei! Ele é o meu auxilio e meu 
Deus. 
 
 
Para reflexão de aplicação na vida: 
Hoje há alguma área da sua vida que te traz desânimo? 
De zero a dez, quanto o seu passado influencia no seu presente? 
Como está a sua vontade de reverter este quadro? 
  
 

 
 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 01-Novembro-2009  

Uma comunidade fraterna 
Sl 133 

Resumo: 
Este salmo descreve uma experiência relacional bem sucedida 
numa comunidade modelo, onde as pessoas são orientadas por 
princípios e valores bíblicos. Ao desenvolver uma vida comum e 
fraterna com o seu semelhante, a união deve ser o desejo de 
cada individuo da comunidade, a fim de impactar o mundo, e 
produzir um ambiente favorável à fé e a benção de Deus. 
Portanto, uma comunidade fraterna é possível e tangível. Com 
certeza é alternativa para solidão e a depressão, um mal que 
atinge um número considerável de famílias e indivíduos por todo o 
mundo. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
O ambiente que propicia a benção do Senhor: 
1)- É onde a santidade é plena e o pecado é um acidente. 
2)- É onde há corações abertos e nenhum espaço para as 
máscaras. 
3)- É onde assistir é mais importante que o omitir. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
O que garante a você um lugar na comunidade fraterna? 
Explique! 
Há na comunidade fraterna, ambiente para você abrir o coração? 
Compartilhe! 
O que você, recomenda como remédio, na comunidade fraterna? 
 
 

 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  

 
 

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro de-25-Outubro-2009  

Rm 8.18-25 
Rumo a Canaã dos cristãos 

Resumo: 

Este texto dá aos cristãos a segurança da Glória futura. Como 
filhos de Deus, não gozamos 100% dessa gloriosa herança de 
imediato. O Senhor quer, mesmo depois de remidos, que 
permaneçamos nestes corpos durante algum tempo, para nossa 
disciplina e para testemunho ao mundo. É grande o nosso 
sofrimento a ser suportado neste corpo, “mas os sofrimentos do 
tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser 
revelada em nós” v.18. Portanto devemos focar nossos olhos na 
Glória vindoura, na Canaã dos cristãos e não nos sofrimentos. 

  
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- O cristão está livre das amarras do pecado para caminhar 
rumo a Canaã prometida. 
2)- Os sofrimentos atuais tentarão desviar os olhos dos cristãos 
da esperança futura. 
3)- A Canaã está lá e Cristo está lá de braços abertos esperando 
para te abraçar. 
  
Para reflexão e aplicação na vida: 
Você sabe o caminho para a gloriosa Canaã dos cristãos? 
O que fazer com o pecado que desvia o cristão que está rumo à 
Canaã? Explique! 
O que você mais gostou na celebração ontem?   
 

 
 

 Roteiro: Helinho e exposição: Reve.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

 
 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-17-Outubro-2009  

Incluindo todos pela cruz numa visão do monte 
Lc 3.1-6 

Resumo: 
Na época de João, antes que um rei viajasse, enviava mensageiros... 
Com o fim de preparar o povo para recebê-lo com dignidade. Mas nem 
todos se preocupavam, Anás e Caifás, por exemplo, não eram os 
sacerdotes legítimos do templo, mas sim Zacarias do turno de Abías (1 
Cr 24.10). Deus vê João Batista como o verdadeiro sacerdote, por isso, 
o Senhor deixa o templo e se muda para o deserto e realiza sua obra 
por intermédio de João. A natureza do seu ministério é inclusão de 
todos pela cruz. Ele prega arrependimento, o evangelho todo a todos os 
povos. Portanto ao pé da cruz não há maior ou menor, todos estão 
inclusos no plano da salvação, não importa sua filiação, posição social, 
cor ou religião.   
 
O texto nos leva a quatro conclusões: 
1)- Deus rejeitou o templo e os sacerdotes, para falar por João (O 
sacerdote do deserto).  
2)- João Batista convocou todos para se preparar e encontrar com 
Jesus.  
3)- Ao pé da cruz não há maior ou menor, você está incluso no plano de 
salvação, não importa sua filiação, posição social, cor ou religião.  
4)- Não se exclua! Aqueles que seguirem a Jesus serão bem vindos ao 
Reino. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
Jesus está voltando! Você está preparado? E seus amigos? 
Anás e Caifás eram falsos sacerdotes. Qual a origem da sua fé? É 
confiável? 
João pregava arrependimento e batismo, a um público religioso. Como 
você reage a esta pregação?  
 

 
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-11-Outubro-2009  

Amor com amor se paga 
Ap 3.14-22 

Resumo: 
Deus ama a igreja com amor intencional. É razoável, portanto, 
que o mesmo aconteça por parte dela em relação a Deus. 
Jesus escreve à igreja em Laodicéia. Era uma cidade moderna e 
rica, ela havia se tornado um grande centro comercial e 
administrativo. Possuía três fontes de renda: Um centro bancário 
de fabulosas reservas financeiras, indústrias de tecidos e tapetes 
de lã e uma faculdade de medicina. No entanto, pesava contra ela 
o orgulho e auto-suficiência, aos poucos perdeu comunhão com 
Cristo e se enfraqueceu. Esta condição não extinguiu o amor de 
Cristo por eles; Ele está à porta querendo entrar e fazer concertos 
em seus corações. Temo que tais sentimentos e prazeres nos 
arrastem também, certamente estamos correndo um grande 
perigo de cedermos a eles. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
Viver sob ameaça do consumismo é perigoso e nocivo à nossa fé. 
Aceitar a possibilidade que o poder material nos garanta um lugar 
no céu é ridículo. 
O amor de Jesus por nós é maior que o nosso pecado. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
Você confia no diagnostico que faz de si mesmo? 
Há algum quarto em seu coração que você não consegue deixar 
Jesus entrar? 
Jesus é a nossa garantia! Como você faz para manter seu 
relacionamento com Ele?  
 

 
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-04-Outubro-2009  

Fazendo diferença como luzeiros no monte 
                                                       Mt 5.14-16 
 
Resumo: 
Naqueles dias antes da energia elétrica, Jesus certamente viu 
Maria por várias vezes acender uma candeia de azeite ao por do 
sol e colocá-la no lugar mais alto onde pudesse iluminar todos da 
casa. 
A luz possui a natureza de iluminar, atrair os olhares e guiar com 
segurança. Jesus escolheu a figura da luz para indicar a influencia 
que ele desejava que seus seguidores exercessem no mundo. 
Isso faz sentido quando observamos que o mundo está 
mergulhado em grandes trevas, portanto a igreja como luzeiro de 
Deus antes de ser um órgão passivo é um organismo vivo e ativo 
que agride o inferno desarticulando as suas estratégias que visam 
alienar o homem de Deus. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- Homens comuns foram feitos luzes para o mundo em trevas. 
2)- Homens comuns foram capacitados para atrair outros ao reino. 
3)- Homens comuns envidados a proclamar o evangelho para a 
glória de Deus. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
-Como você reage ao se deparar com uma circunstância 
pecaminosa? 
-Você vive de tal forma que desperta desejo em outros por Deus? 
-Quando você planejou ir a algum lugar especificamente para falar 
do evangelho? 
 

 
 
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-27-Setembro-2009  

Comunidade de Jesus 
Mc 3.31-35 

Resumo: 
Este episodio envolvendo Jesus, a sua família natural e os 
discípulos, mostra que os relacionamentos são extremamente 
valorizados por Ele. O texto revela que os laços de parentesco com a 
família natural têm o mesmo grau de importância da família 
espiritual. 
O comportamento de Jesus deixa transparecer tanto o valor da sua 
mãe e irmãos como o valor dos seus discípulos. Portanto vemos 
fundidos aqui o relacionamento horizontal e o vertical resultando uma 
comunidade, (a família) de Jesus, que extrapola o convencional, pois 
é regida pela obediência à vontade de Deus, e marcada pela 
conversão, o interesse, a obediência e o amor comum em salvar o 
mundo. Evidenciando o nosso vinculo familiar com Jesus. “Qualquer 
que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe”. 
   
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- O relacionamento com Jesus abre a porta de entrada na família 
de Deus. E acontece de três maneiras: ouvindo Jesus; crendo em 
Jesus; e seguindo a Jesus. 
2)- Jesus deixa transparecer que, o parentesco natural é passageiro 
e o parentesco espiritual é eterno. É duro ser mal entendido pelos 
parentes naturais, pois a lealdade a Cristo pode tornar isso inevitável 
(Jo 7.5). 
3)- Indiretamente, Jesus está convidando a que mais pessoas 
entrem na família de Deus, fazendo a vontade do Pai. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
O que você tem feito para encontrar Jesus, a exemplo de Maria e 
seus filhos? 
O que evidencia sua adesão e missão na comunidade de Jesus? 
No seu dia-dia quando você pensa estar obedecendo a Deus? 
 
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-20-Setembro-2009  

Um refúgio seguro 
Mt 13.31,32 

 
Resumo:  
Como os pássaros cansados de longos vôos encontram refúgio 
nos galhos das árvores, a alma humana, por escolhas erradas, 
falta de oportunidades, carências e muitas situações adversas, 
quando cansada, deve se servir da igreja de Jesus, como o 
pássaro se serve das árvores. Esta é a mensagem desta 
parábola. Como o homem comprou por preço um campo, Jesus 
também comprou com sangue os corações dos homens, para 
semear, como num campo, o seu amor e cultivá-lo com o 
propósito de acolher os feridos e cansados que às vezes inúteis, 
os torna úteis.  
Essa é a dinâmica do reino. E essa deve ser a nossa busca em 
oração como comunidade da fé. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- Jesus comprou por preço de sangue o coração dos homens. 
2)- O coração humano é onde se lança a semente do evangelho. 
3)- A palavra de Deus, revigora o cansado para este acolher o 
que não tem nenhum vigor. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
1 -  Quais transformações você tem experimentado que foram 
produzidas pela palavra de Deus, em sua vida? 
2 -  Com quem ou com que Jesus tem disputado o direito de 
ocupar o seu coração? 
3 -  Quais atitudes você tem desenvolvido na sua vida que anima 
o coração dos cansados? 
 

 
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-13-Setembro-2009  

Mais que sentimento, amor é decisão. 
Gn 14.12-16 

Resumo: 
O Texto narra o final de uma guerra e a derrota de Sodoma, 
ocasião em que foram capturados, Ló, sua família, e seus 
pertences. Quando Abrão soube que Ló estava preso, 
imediatamente tentou resgatá-lo. Com apenas 318 homens, 
desafiou o exercito inimigo e o atacou próximo a Damasco. Com a 
ajuda de Deus, ele os derrotou e resgatou Ló, sua família e seus 
pertences. Aqui no vale e no monte, para onde vamos mudar, 
estamos cercados de semelhantes nossos, capturados, presos e 
privados sem dignidade pelo pecado, esperando que alguém 
decida amá-los e pagar o preço do resgate. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
Mesmo sendo pecador Deus veio lutar por Abrão, por isso Abrão 
lutou por Ló. 
Abrão construiu amizades baseadas na decisão e não apenas no 
sentimento. 
Com a ajuda de Deus, Abrão derrotou os inimigos e resgatou Ló e 
sua família. 
 
Para reflexão e aplicação na vida:  
Estamos saindo do vale para o monte, 
Como você pode demonstrar gratidão a Deus às pessoas do seu 
relacionamento?  
Você está disposto a ser a resposta à sua oração pelos seus 
novos vizinhos?   
Você sente-se desafiado a lutar para resgatar a dignidade que o 
pecado roubou deste povo? 
 

 
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-06-Setembro-2009  

CPV, uma poesia inacabada 
Fp 1.3-11 

Resumo: 
Como a composição de uma poesia, o poeta eterno dá vida à 
igreja à medida que escreve as suas estrofes no tempo e no 
espaço chamando, enviando e capacitando as pessoas para 
relacionamentos profundos e crescimento espiritual. Foi assim 
com Paulo e os Filipenses, uma historia encharcada de amor, 
alegria, oração, e muita luta. E tem sido assim ao longo da 
história, com cada igreja que nasce neste mundo.  
É...! Em setembro de 2009 a CPV está prestes a concluir mais 
uma estrofe desta poesia que teve inicio na eternidade. (Refiro-
me à mudança para nova sede, uma nova realidade). Apesar do 
autor ser totalmente capaz, como no passado, agora nos chama 
também para participar na composição da próxima estrofe desta 
poesia, que a cada dia se revela mais linda. A poesia só terminará 
quando o autor se colocar face a face com os seus personagens. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- O autor nunca abandona os projetos que inicia. 
2)- Ele chama, envia e capacita as personagens para o sucesso 
garantido. 
3)- Ele é o elo que garante relacionamentos profundos e 
experiências inesquecíveis. 
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
Você se sente parte na composição desta poesia? 
Como você pensa em contribuir para que este poema fique mais 
bonito? 
Você está pronto para mudar e para promover mudanças na 
Violeira e região?   
 

 
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-30-Agosto-2009  

Os Fundamentos da Reforma 
Tt 3.1-11 

 
 
Resumo do texto: 
Paulo através de Tito orienta a igreja a: como se conduzir 
numa comunidade que rejeita os ensinos do evangelho. 
Lembrando-os que outrora eles também agiam assim, e que 
as resistências só caíram, quando Deus se manifestou com 
bondade, não por obras de justiça praticas por eles, mas por 
misericórdia. E que por meio de Cristo o Salvador, todos 
foram justificados por graça. E todos que possuem fé em 
Deus, estejam prontos para as boas obras, bons exemplos e 
úteis à comunidade, para glória de Deus. Fiel é esta palavra!  
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- Como Cristãos devemos ser ativos na comunidade. 
2)- Deus nos mune de princípios reformados para uma 
conduta relevante na comunidade  
3)- As boas obras são resultados esperados dos cristãos.  
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
Nos relacionamentos, o que mais te desafia como agente do 
evangelho?  
Como cristão em que a reforma se aplica a você hoje? 
Qual reforma você mais precisa na sua vida? Compartilhe!                                 
 

 
 
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-23-Agosto-2009  

Avivamento 
Rm 13.11-14 

Resumo do texto: 
Ao observar o tempo, o momento que a igreja está vivendo e 
a qualidade espiritual dos irmãos, Paulo os desafia a terem 
uma vida de transparência e santidade, a buscarem um 
avivamento espiritual, como convém a cristãos autênticos. 
Porque o dia do Senhor está chegando, devemos estar 
preparados, para tal dia, pois o próprio Jesus nos advertiu, 
que este dia e hora ninguém sabe. Portanto é necessário 
que nos revistamos das armas da luz: Andemos dignamente; 
e nos revistamos do Senhor Jesus Cristo, para o encontro 
marcado para o noivo e a noiva. 
 
O texto nos leva a três conclusões: 
1)- Já recebemos as armas que precisamos para uma vida 
vitoriosa. 
2)-  Devemos cuidar dos  nossos sentimentos, pois deles é 
que procedem as ações. 
3)- Quando vier, Cristo deseja encontrar uma igreja pura e 
sem mácula.  
 
Para reflexão e aplicação na vida: 
Você recebeu alguma lição do Espírito Santo no seu quarto 
de escuta? Compartilhe! 
Em obediência ao Espírito Santo você tem prestado contas a 
alguém? 
O que você tem feito para se parecer com Jesus? 
                                                                                                
 

 Roteiro e exposição : Helinho.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-16-Agosto-2009  

A grande virada 
1 Co 15.50-58 

 
Resumo: 
Atualmente estamos impedidos de gozar plenamente o céu, 
se não pela fé. Pois a corrupção e a morte fazem parte da 
nossa natureza. Mas a grande virada se dará! Ao toque da 
trombeta, num abrir e fechar de olhos, seremos 
transformados, revestidos da imortalidade, então a vida 
reinará plena e abundantemente, a morte perderá o seu 
domínio. A grande festa terá inicio, porque assim como 
Jesus ressuscitou, assim também será com os seus 
seguidores. Confiados nestas promessas, sigam firmes no 
serviço ao Senhor, com a certeza de que no Senhor seremos 
recompensados eternamente. 
 
Conclusões a que chegamos 
- Por maior que sejam os sofrimentos hoje, o consolo nos 
está reservado amanhã. 
- Ao soar da trombeta seremos blindados com a vida eterna, 
para desfrutar da presença de Jesus. 
- Por causa da ressurreição, todo serviço e esforço 
resultarão, em gloria ao Senhor.    
 
Para reflexão e aplicação na vida 
1)- O que mais ameaça sua alegria hoje? Pense e responda! 
2)- Quando você poderá gozar plenamente de paz e 
segurança? 
3)- Quais são os efeitos da ressurreição de Jesus em sua 
vida hoje? Explique! 
                                                                                                Roteiro e exposição : Helinho.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 09-Agosto-2009  

 
 
 

Do poço ao Topo 
Jo 4.39-42 

 
 
 
Resumo: 
A mulher Samaritana depois de um longo e terrível período de 
dificuldades e incertezas, foi encontrada por Jesus à beira da um 
poço onde sempre enchia de água o seu cântaro. Cântaro que foi 
deixado à beira do poço, depois de ter o coração cheio da água 
viva oferecida por Jesus. Desde então, a Samaritana que saiu do 
poço, agora no topo, testemunha à sua comunidade do amor de 
Jesus, que outrora era um judeu ameaçador e agora o salvador 
do mundo. 
 
Conclusões a que chegamos: 
- Não existe crise que dure a vida inteira. 
- Jesus socorre a todos indiscriminadamente. 
- Há muitos no poço a espera de alguém que o leve ao topo. 
 
Para reflexão e aplicação na vida; 
1)- Houve algum momento em que você se sentiu muito amado 
(a) por Deus? Compartilhe! 
2)- Você se sente indigno para falar do evangelho a outras 
pessoas? 
3)- Você convive com alguém que está á beira do poço? O que 
fazer? 

 
 
 
 
                                                                                                Roteiro e exposição : Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-02-Agosto-2009  

Examinai as escrituras 
2 Rs 22.1-23.1-3 

Resumo: 
Apesar do rei Josias suceder a reis reprovados por Deus e crescer sem 
uma referência espiritual saudável, ele foi um rei temente e bondoso 
para o povo.O rei Josias obedeceu a Deus com total devoção, a ponto 
de começar uma reforma de conduta diante de Deus em toda nação de 
Israel. Enquanto reformava o templo abandonado pelo povo e revolvia 
os escombros, a palavra de Deus foi encontrada. Josias ao examiná-la 
e ouvi-la, rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento, e em 
seguida convocou o povo para o templo e juntos renovaram o pacto 
com Deus, que os seus antepassados haviam menosprezado. 
 
Para refletir e compartilhar 
1)- Que mudanças hão de ser feitas em sua vida, para adequá-la aos 
padrões de Deus? 
2)- Por que sou tão demorado em aceitar as influências da bíblia em 
minha vida? 
3)- Se tivesse oportunidade, você renovaria os seus propósitos com 
Deus? 
 
Aplicação: Essas coisas não devem ser diferentes hoje. A igreja tem 
que voltar-se para Deus, tem que chorar seus pecados por ignorar a 
bíblia. Só quando houver verdadeiro arrependimento é que a reforma 
terá sido eficazmente processada.  
a)- As crianças são os futuros lideres da igreja e da humanidade. 
b)- Ninguém é tão jovem para levar a sério a palavra de Deus e 
obedecê-la. 
c)- O passado não pode ser desculpa para uma vida abundante com 
Deus. 
d)- Observando a vida do povo, e o padrão de vida exigido por Deus, 
Josias viu que era necessário drásticas mudanças na conduta do povo. 
Pois a nação estava mergulhada no pecado, desde os seus 
antepassados.  
Aos seus olhos, qual o seu diagnóstico para mundo hoje? 

 
                                                                                                Roteiro e exposição : Helinho.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 05-Julho-2009 

O vírus da duvida 
Mt 15.29-16.4 

 
Resumo: 
Observamos neste texto que Deus,( O eterno ) na pessoa de Jesus, 
invade a realidade da história humana curando toda sorte de doenças e 
suprindo todas as necessidades físicas (multiplicando os pães...); e 
necessidades espirituais  
(com a sua presença, milagres incontestáveis e ações maravilhosas). 
Apesar do preconceito, do pessimismo e da demora espiritual de 
muitos. Deus de fato tem se revelado de forma grandiosa nas vidas das 
pessoas e na família de muitos ao nosso redor. Portanto, dê glória a 
Deus, e fuja do vírus da dúvida. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Você admite que o preconceito pode alimentar a nossa religiosidade 
e nos afastar da verdade de Deus? Por quê? 
2)- Na sua opinião há maior possibilidade de um milagre acontecer na 
sua vida ou na vida do outro? Por quê?  
3)- Você se vê sempre a espera de mais um milagre ou prova para 
assumir um relacionamento mais estreito com Deus? Explique! 
 
Aplicação: 
Ainda hoje o vírus da dúvida manifesta os seus sintomas. 
1-Veja se há sintoma do preconceito “você não consegue acreditar em 
Jesus como único e suficiente salvador” . 
2-Veja se há o sintoma do pessimismo “você acredita na ação de Deus, 
mas só na vida do outro, na igreja do outro”. 
3-Veja se há o sintoma da procrastinação “Você sempre está à espera 
de mais uma prova, só quero mais um sinal Senhor”.  
O remédio para seu diagnostico é (Tg 1.5-7) Se você não colocar um 
ponto final na sua dúvida logo, sabe o que você alcançará de Deus na 
sua vida? NADA! 
4-Dê um passo de fé e não duvide! Leva os seus paezinhos e os seus 
peixinhos na presença do Senhor e Creia. E Ele honrará sua fé.       
 

 
                                                                                               Exposição e Roteiro: Helinho.  

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 29-Junho-2009  

CONCEITOS RELIGIOSOS 

Is 40.12-31, 64.4 
 
Resumo: 
 
Entendemos e conceituamos tudo muito bem, pesquisamos, estudamos e 
adquirimos os conceitos religiosos da oração, da leitura da Bíblia, do 
amor incondicional e de Deus. Mas não exploramos estes conceitos na 
vivência prática do dia-a-dia. 
  
Para refletir e compartilhar:  
 
1)- Qual o tamanho de Deus pra você? O que é onisciência, onipresença e 
onipotência? São atributos que somente Deus possui? Dê exemplos.  
2)- Deus revela a sua ira ao pecador ou ao pecado? Qual a diferença do 
pecador e do pecado? A quem devemos carregar no colo, tolerar, 
respeitar, exortar, admoestar, amar e dar conselhos?  
3)- Deus ama e trabalha até agora para quem? Com quem e onde 
devemos atuar em tempo integral?  
 
Aplicação: 
Deus vai à frente dos pecadores atuando na vida deles e trabalhando por 
eles. É um grande privilégio receber o convite de Deus para atuar COM 
Ele onde Ele está atuando e dominar a guerra do pecado através de Jesus.  
 

 
 

Exposição: Geraldo Márcio e Roteiro: Edgard.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   
 
 

AVISO DA SEMANA: Campanha para construir 800 m2 de laje a R$ 190,00 
cada m2. Orar pela mudança definitiva para debaixo da laje no dia 30 de agosto. 
Próximo domingo no culto às 18h15 haverá entrega das ofertas para missões e 
dos dízimos como acontece todo culto e às 8h30 da manhã na casa do Osmar e 
Terezinha o café com líderes e facilitadores.  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-28-Junho-2009  

Tempo e oração por todos: dever cristão 
I Tm 2.1-7 

 
Resumo: 
Paulo escreve buscando conscientizar os crentes a que invistam 
tempo de oração, pelas autoridade e por todos os homens, 
amigos ou inimigos, para que haja vida tranqüila “... com ações de 
graças”. Pois a vontade de Deus é que todos os homens sejam 
salvos (no grego indica sentimento, não a idéia de deliberação ou 
planejamento de salvação para todos os homens). A missão 
indica universalidade da graça e não o universalismo da salvação. 
O mediador é Jesus Cristo entre Deus e os homens. O método é 
a morte de Cristo para salvação. O mensageiro, Paulo e,  
posteriormente todos os que crêem e recebem Jesus como único 
e suficiente salvador das suas vidas. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1 – Te incomoda a ignorância das pessoas acerca de Jesus? 
2 – Quanto tempo do seu dia é dedicado a oração em favor da 
conversão de amigos e parentes? 
3 – Biblicamente, o que significa perdição e salvação? Dê a sua 
opinião. 
 
Aplicação: 
Este texto nos ensina algumas coisas, que não devem ser 
ignoradas: 
1º - Não há outro mediador entre Deus e os homens. Portanto, 
qualquer ensino que vá além de Jesus deve ser questionado. 
2º - Devemos orar com súplicas a Deus em nome de Jesus por 
todos os nossos amigos para que Jesus se revele a eles. 
3º - Devemos investir tempo para aproximarmos das pessoas 
para testemunhar a elas sobre o amor de Jesus. 
 

 
 

                                                                                                Roteiro: Helinho.  
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-21-Junho-2009  

Exercício dos dons para edificação mútua 
I Co 12.12-31 

 
Resumo: 
Paulo ao escrever para os coríntios, acerca dos dons espirituais, 
compara a igreja com um corpo e seus vários membros 
espiritualmente capacitados como o corpo humano e seus vários 
membros físicos. A dinâmica dos dons espirituais é um dos 
recursos mais poderosos que Deus providenciou para que a igreja 
tivesse um crescimento saudável. Portanto, para que a edificação 
mútua seja alcançada é necessário que os crentes exercitem o 
seu dom espiritual. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1 – Qual é o papel que você desempenha no corpo de Cristo? 
2 – Você acha possível ser do corpo e viver à parte dele? 
3 – Como você pode participar do sofrimento e das alegrias dos 
demais membros do corpo? 
 
Aplicação: 
O exercício dos dons é para edificação e crescimento da igreja e 
não para orgulho pessoal. Portanto: 
1 – A igreja é uma unidade de diversidade 
2 – Cuidado com o complexo de inferioridade e de superioridade 
3 – Precisamos da cooperação mútua. 
4 – A necessidade de compreendermos que não somos 
completos em nós mesmos e que precisamos dos outros 
membros do corpo. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                Roteiro: Helinho.  
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   

 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-14-Junho-2009  

Edificando Vidas 
Gn 45.5-8 e 50.19-21 

 
Resumo: 
José rejeitado, caluniado, governador do Egito.  
Alegre, generoso mesmo nas circunstâncias frustrantes.  
Olhando bem José e seu foco, notamos sua visão dentro do 
propósito de Deus.  
Humilhado mas nunca desfocado.  
Tentado nas 3 áreas básicas: sexo, dinheiro e poder, mas não 
caiu.  
Transição em movimento com humildes começos, onde somos 
refinados e testados e amadurecidos, conservando a visão, como 
José, tornando bem sucedido dentro da Missão de Deus.  
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Seu passado é importante para fixação do seu foco? Qual o 
seu propósito de vida? Quem é a sua garantia de Vida?  
2)- Podemos falar de propósito sem considerar Deus, porque?  
3)- O que é maior que a vida? O que tem a ver Graça com o 
propósito e missão de Deus? Na espiritualidade falsa existe 
maturidade? Como posso caminhar edificando? 
 
Aplicação: 
Chegar bem no final. Deus mantém o controle sobre tudo e 
antecipa por conhecer toda a Sua criação, inclusive o homem. 
Somos sal e luz como fator indispensável no propósito eterno da 
missão de Deus. Queremos conservar a visão até a volta de 
Jesus, independente das circunstâncias e sucessos.  
 

 
 

                                                                                                Roteiro Edgard e exposição Jony.  

 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-14-Junho-2009  

Insista em sonhar 
Js 14.6-15 

Resumo: 
Calebe enquanto caminhava com sua família, no deserto, talvez o seu maior 
sonho fosse o de possuir uma terra onde pudesse fixar residência para plantar 
e colher, ainda que para isso tivesse que enfrentar gigantes. A quarenta e cinco 
anos antes, na condição de espia militar, visitara a terra dos seus sonhos, 
“terra que mana leite e mel”. Durante este tempo compartilhava com todos, as 
belezas e as boas condições daquela terra; a sua boa condição física e mental 
era uma prova para ele de que Deus aprovava este sonho. Agora, na ocasião 
da divisão das terras entre o povo, Calebe cobra o seu pedaço de terra a fim de 
ir à luta, para definitivamente tomar posse do seu sonho. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Você tem algum sonho? Qual? 
2)- Quando você divide os seus sonhos com amigos, em que isso 
pode ajudar? 
3)- Quais as evidências de que Deus aprova o seu sonho? 
Compartilhe! 
4)- O quanto você está disposto a lutar para realizar o seu sonho? 
 
Aplicação: 
A evidência de insistir em sonhar, é revelada em três atitudes: 
1 - Fale dos seus sonhos a outras pessoas. 
2 - Creia que o seu sonho pode ser realizado. 
3 - Busque conquistar o seu sonho ainda que envolva lutas e confrontos. 
Você está disposto a enfrentar gigantes para realizar os seus sonhos? 

 
                                                                                   
 
 
 

Roteiro e exposição : Helinho.  
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------ 
 
 

Jony pregou em Gn 45.5-8 e 50.19-21 sobre a vida na vida a partir de José  
Como propósito de Deus a edificação de vidas.  

 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-07-Junho-2009  

O Deus que chama também envia 
I Co 1.1-3 

 
Resumo: 
O texto descreve o início da carta destinada aos coríntios, 
destacando o chamado de Paulo para cooperar na missão de 
Deus. Como cooperador Paulo deve unir-se à igreja, “povo 
chamado para fora” convocado e dirigido pelo próprio Deus. 
Separado e enviado com o propósito de compartilhar a graça e a 
paz em todo lugar e com todos que invocam o nome de Cristo. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1) Na sua opinião, em que consiste a missão de Deus? 
2) Você gostaria de cooperar na missão de Deus? Como? 
3) De que você precisa para atender ao chamado de Deus? 
 
 
Aplicação:  
Assim como Deus chamou e enviou Paulo ele continua chamando e 
enviando novos servos para falar do evangelho e cuidar de sua igreja. 
Ele continua chamando e santificando todos quantos cooperam na sua 
missão. 
Ele continua suprindo a sua igreja com a sua graça e paz. 
 

O Deus que chama, também envia  
 

 
 
 
 
 
 

 Roteiro: Helinho.  
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   

 
Reve pregou em Dt  sobre a humilhação  

preventiva e a punitiva, pelo mês dos 9 anos da CPV .  
 
 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-31-Maio-2009  

O ser de Deus 
Is 6.1-5 

 
Resumo: 
No ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaias teve uma visão de 
Deus (Transcendente) quando estava no templo, assentado num 
alto e sublime trono, onde só havia espaço para suas vestes e 
para Serafins. Tais anjos cantavam ao Senhor (Imanente) 
dizendo: “Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda terra está cheia 
da sua glória”; ou seja, o Deus que se relaciona com o céu e com 
os anjos, também se relaciona com a terra e com o homem 
criado. Demonstração clara da imanência e da transcendência do 
Deus altíssimo. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Qual o referencial do conhecimento que você possui de Deus? 
È confiável? 
2)- No texto de Isaias 6.1-5, onde identificamos a doutrina da 
imanência e da transcendência? 
3)- Quais as implicações destas verdades na nossa vida cristã? 
 
Aplicação:  

Jesus Cristo deixa claro que há um grande abismo entre o que 
pertence à esfera das coisas criadas e o das coisas pré-
existentes: "Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima; vós sois 
deste mundo, eu deste mundo não sou" (Jo 10 8.23). No Verbo 
divino, Deus cruzou o abismo que havia entre a esfera da 
eternidade e a do tempo, tornando-se um de nós e envolvendo-se 
com o nosso mundo. Tendo compaixão de nós, uniu-se para 
sempre com esta esfera temporal e finita, a fim de que 
pudéssemos ser remidos e o céu pudesse ser ligado a terra. 
 

 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   
 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-24-Maio-2009  

Família, agente de Deus na cidade. 

Sl 128.1-6 

 

Resumo: 
Assim como uma gota de chuva cai num lago provocando ondas 
circulares que iniciam no centro e gradativamente alcançam as 
extremidades do lago, assim também, quando a palavra de Deus alcança 
um coração fértil, provoca ondas circulares que iniciam um processo de 
transformação, tornando o homem um agente da graça de Deus, primeiro 
para sua família, depois para sua cidade e por fim alcança as 
extremidades do seu país. Portanto, o plano de Deus para a família é além 
de receptora é também de promotora da graça de Deus a todas as famílias 
da terra. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Que aspecto desse salmo parece esquecido por você e que ajudaria 
sua família ser mais feliz e abençoadora? Por quê? 
2)- Segundo o Salmista, quais atitudes geram a felicidade do individuo e 
da família?  Você concorda com o salmista? Por quê?  
 
Aplicação: 
Portanto, a família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, possui 
o privilegio de promover a graça maravilhosa de Deus através do ensino 
da sua palavra a outros, no bairro na cidade e no país onde está inserida. 
v.5,6 

Com este plano, Deus visa três resultados: 
Levar a família a ter e oferecer prosperidade à cidade. (não só de 
abundância de bens, mas qualidade de vida)  
Propiciar aos velhos que vejam os filhos dos seus filhos. (novas gerações 
nascerem e serem felizes) 
Oferecer o evangelho a todos para que haja paz nacional. (um processo 
que se inicia na família que teme e anda nos caminhos de Deus).  
 

 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-17-Maio-2009  

Meu filho, meu discípulo. 
At 21.7-15 

 
Resumo: 
Embora tudo gire em torno de Paulo, a história se desenrola na casa de 
Filipe e da sua família, com quatro moças donzelas. Gerando um clima 
extremamente Cristão e um ambiente favorável de amor a Deus e às 
pessoas. A casa de Filipe era aberta à chegada, à permanência e a 
demora de servos de Deus que passavam pela cidade. As sua filhas 
estavam expostas às historias das viagens de Paulo, à dramatização de 
Ágabo e experiências de evangelização  do seu próprio pai. Portanto 
era esperado que essas moças seguissem o exemplo do seu pai 
(Filipe). 
 
Para refletir e compartilhar. 
1)- A sua casa oferece um ambiente espiritual favorável para o 
crescimento do seu filho? Por quê? 
2)- Se você pudesse voltar no tempo, o que você acrescentaria ao 
ambiente da sua família? 
3)- Você acredita que os nossos filhos absorvem mais o que somos e 
menos o que ensinamos? Por quê? 
 
Aplicação: 
a)- Proponha-se a oferecer sua casa para receber e hospedar 
verdadeiros servos de Deus. 
b)- Proponha-se a expor seus filhos a experiências com Deus, 
vivenciadas por você mesmo e por outros. 
c)- Proponha-se a prover oportunidades de crescimento espiritual aos 
seus filhos através dos núcleos, acampamentos, junta panelas, reunião 
de oração e outros.                           
                                       Evite dores de cabeça futuras. 
Hoje, não deixe de: orar com ele, orar por ele, ler a bíblia com ele, 
levá-lo à igreja e nas programações, de abraçá-lo, discipliná-lo e 
amá-lo. 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   

 



 Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-10-Maio-2009  

Minha casa, meu campo missionário. 
Mc 5.15-20 

Resumo: 
Em todo este evento, o que mais chama a atenção de todos nesta 
região é o impressionante prejuízo financeiro e não a drástica 
mudança do homem endemoninhado que agora está assentado, 
vestido e em perfeito juízo. Todos se mostram completamente 
sem juízo, pois pedem Jesus para se retirar da região deles. Só o 
homem beneficiado demonstra vontade de estar com Jesus. Mas 
é barrado! Pois não faz sentido deixar a sua família e aquela 
região sem uma testemunha de Jesus. Quando uma pessoa é 
atingida pelo amor e pela graça de Deus ela precisa compartilhar 
com a sua família e com outros, é um novo estilo de vida que 
devemos assumir. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Você já teve a experiência de compartilhar o evangelho com 
alguém da sua casa? Como foi? 
2)- Se você conhece o evangelho da libertação, por que negá-lo 
aos seus?   
3)- Qual  é o foco da sua oração na sua família: resolução de 
problemas ou conversão? Por quê? 
 
Aplicação: 
O que vamos levar para casa? A certeza de que:  
a) Não existe caso perdido para Deus. 
b) A minha experiência de conversão é a prova mais forte do 
amor de Deus para minha família. 
c) Eu devo assumir a missão, de orar e evangelizar a minha 
família. 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de-03-Maio-2009  

Sacerdócio na família 
Js 24.14,15 

 
Resumo: 
Josué no seu leito de morte, demonstra percepção e profunda 
preocupação com a inconstância e com o liberalismo que assola o 
povo de Deus. Levanta a sua voz e dirige-se aos pais e maridos, 
que estão se omitindo das responsabilidades para com as suas 
famílias, pedindo para que deixem os ídolos e temam, sirvam e 
escolham ao Deus único e verdadeiro. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- A quem ou a que você e sua família querem servir? Um ídolo, 
o dinheiro, a carreira, um filho, etc.? 
2)- O que é mais importante para você: A opinião dos outros, a 
aceitação do grupo, os livros de auto ajuda? 
3)- Você ainda está em cima do muro com relação à sua fé? 
Decida a quem você servirá! 
 
Aplicação: 
O que vamos levar para casa? 
a)- A realidade de que vivemos num mundo que perdeu a visão 
de um Deus único e soberano. 
b)- A preocupação de Josué em instruir os novos maridos e 
chefes de família. 
c)- A tarefa de assumir integralmente a educação da minha 
família. 
d)- O referencial da fé bíblica para evitar ensinos danosos na 
família. 
e)- A responsabilidade de alertar a minha família: A temer, a servir 
e escolher ao Senhor. 
f)-  A orientação de Josué: “Eu e minha casa serviremos ao 
Senhor”.    
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo 2 - para 27-Abril-2009  

4. EVANGELHO DE MARCOS  
A resposta do centurião (15,39) é a conclusão que todos devem ter ao caminhar com  
Jesus até o fim. Ele (um pagão) representa todo aqueles que estão à procura de Jesus.  
Ele acreditou. E nós: quem dizemos que é Jesus? Estamos dispostos a tomar a nossa  
cruz e segui-lo pelo caminho e gerar plena obediência em nós? Jesus quase proíbe que  
se espalhe a notícia de que Ele é o Messias. Marcos quer nos fazer entender que nós  
mesmos é que devemos descobrir quem é Jesus e não pelo que os outros andam  
dizendo. A resposta ao chamado será “seguir a Jesus” (8,34-38) e colocar-se a serviço  
do Reino de Deus hoje. Diante de um mundo injusto, violento e destas “multidões”  
excluídas, qual é a sua resposta? Fica o convite.  
 

c. 13 – Existe cerca de 300 referencias na Bíblia sobre a primeira vinda 
de Jesus e mais de 2.400 referencias sobre a 2ª vinda. É o assunto ais 
enfatizado na Bíblia. Templo magnífico destruído nos anos 70 – sinais da 2ª 
vinda – terremotos, fomes, se não fosse o Senhor ninguém sobrevivieria (20) 
– vindo nas nuvens com grande poder e glória (27) – à meia noite (35) – 
vigiem (37).  
 

c. 14 – Última semana em Jerusalém na culminação do projeto eterno de 
Deus. Ninguém pode ficar neutro diante de Jesus. Cenário de festa da páscoa com 
muita gente (1-2) – Amor é extravagante e sempre excede (7-8) – Amor ao 
dinheiro (11) – Jesus desmascara na mesa da comunhão (20-21) – Cálice 
representa seu novo pacto ou nova aliança (24) – Angustiado no jardim e em 
seguida animado para enfrentar os inimigos e entregar a sua vida (34-41) – Judas 
é o único que chama Jesus de Mestre. Todos os outros o chamam de Senhor (45). 
I Co 12.3 diz que ninguém chama a Jesus de Senhor se não for pelo Espírito 
Santo - Todos vocês me abandonarão (27) – Todos o abandonaram e fugiram 
(50).  
 

c. 15 – Marcos nos conduz à suprema ação de Cristo que se fez pecado, 
se fez maldito, foi cuspido, soou sangue. Foi crucificado às 9h00 (25) – 
Houve trevas das 12h às 15h00 (33) – E morte às 15h (34-37). O pecado do 
homem foi a separação eterna de Deus e nos fez lixo com coração de pedra, 
agora podendo ser reciclado por Jesus que nos dá um novo coração de carne.  
 

c. 16 – Termina a páscoa com festa e túmulo vazio. Só tem sentido a morte 
porque houve ressurreição. Buscamos construir uma Comunidade da 
Ressurreição. Mas podemos gastar as nossas forças com problemas hipotéticos 
(3-4) – Como cristãos pertencemos a um movimento e não apenas a uma 
instituição (16) – A igreja precisa ser uma agencia missionária (15) – Quem não 
evangeliza precisa ser evangelizado.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 26-Abril-2009  

Intimidade com Deus, 
Qual é o segredo? 

At 10.1-22 
 
Resumo: 
Observamos neste texto, que Deus provocou o encontro de 
Cornélio com Pedro. O primeiro, um homem de ampla visão e o 
segundo, um apóstolo preconceituoso e bairrista. Isso para deixar 
claro para Pedro que o evangelho não é propriedade exclusiva 
dos Judeus, mas é também para o mundo todo. 
Num momento de superficialidade espiritual, a experiência de 
Cornélio nos revela o seu grande segredo. Ele tinha intimidade 
com Deus, exercitada e cultivada no quarto de escuta, era 
sensível a necessidade dos outros e tinha bom testemunho dos 
de fora. Cornélio foi um exemplo para os apóstolos, para os 
crentes do seu tempo e pode ser para nós hoje. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Na sua opinião quais são as evidências da verdadeira 
espiritualidade? 
2)- O que devemos valorizar mais “a fé ou as obras”? Por que? 
3)- Há um ditado que diz: “O que fazes fala tão alto que não ouço 
o que dizes”. Como você se sentiria se alguém o dirigisse a você? 
Por que? 
 
Aplicação: 
Apreendemos que a intimidade com Deus, é decorrente de 
atitudes pessoais. Portanto: 
a)- Devemos abandonar a superficialidade espiritual. 
b)- Exercitar o quarto de escuta. 
c)- Ser sensível à necessidade dos outros. 
d)- Testemunhar para os de fora.  
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   

 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo 2 - para 20-Abril-2009  

3. EVANGELHO DE MARCOS  
 
É o mais curto dos quatro Evangelhos. Mas não é um resumo de Mateus como  
muitas vezes se afirmou. É um Evangelho onde todas as palavras são  
importantes. Marcos é preciso e muito objetivo. Encontramos também  
algumas ausências. Em Mc não temos a genealogia e a infância de Jesus, nem  
o Pai Nosso e as Bem-aventuranças. As tentações estão resumidas (1,13). 
Marcos relata duas multiplicações dos pães. A primeira (6.30-44) é para os  
judeus e sobram “doze cestos”. Doze é o número das tribos de Israel e dos  
Doze Apóstolos. A segunda (8.1-9) é para os pagãos e sobram “sete cestos”.  
Sete é o número dos Diáconos gregos de At 6.1-6 e o número das nações  
pagãs (At 13.19). Marcos é mais universalista. É um chamado dos pagãos à  
salvação. Só Marcos usa a palavra “Evangelho” que é uma Boa Notícia  
da parte de Jesus Cristo e da parte de Deus! A palavra “Evangelho”  
aparece 7 vezes. 
 

c. 9 – Oferece modelos de espiritualidade (2-32). Mostra 3 tipos 
de espiritualidade: Um ser religioso – sede do eterno; Um ser confuso 
espiritualmente – teocêntrico e humanista – o caminho foi aberto a 
partir do céu para o homem; Um ser que idolatra a si mesmo – 
antropolatria – não busca conhecer a Deus, mas senti-lo. Ser grande 
é ser servo (35); Menores são importantes (36-37); Intolerância não 
tem guarida (38-41); Condenação eterna aos que rejeitam (42-48).  
 

c. 10 – Ênfase no ensino de Jesus. Sobre casamento e divórcio – 
alerta solene (8); Lugar das crianças no Reino – uma atitude (16); 
Que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? – rico, porém possui tudo 
(28-31); A maior marcha da história – grandeza de servir (42-45); 
Trajetória das trevas para a luz – Antes de Jesus, decisão e nova vida 
(46-52).  
 

c. 11 – Hora mais esperada, veio para morrer. Entrada triunfal 
(11); Juízo do Messias (12-14, 20-26); O zelo do Messias (15-19); 
Autoridade do Messias (18-19, 27-33).  
 

c. 12 – O drama de Jesus em Jerusalém. Amor rejeitado (1-12); 
Plano malfadado (13-34); A pergunta de Jesus (35-37); Advertência 
de Jesus (38-40); A observância de Jesus (41-44).  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 19-Abril-2009  

Intimidade com Deus. 
Há um preço para alcançá-la. 

 
Resumo: 
Zaqueu está envolvido num contexto de cegueira espiritual, de 
aflição silenciosa, corrupção, desespero total e longe de Deus. 
Mesmo assim, Jesus não mediu esforços, desceu da sua glória 
para resgatá-lo. Jesus sabia que seria incompreendido e tachado 
por todos, mas ainda assim cumpre a sua missão de buscar e 
salvar o perdido. Oferecendo vista aos cegos, voz aos aflitos, 
esperança aos oprimidos. Para construir uma história bonita com 
Zaqueu, de intimidade com Deus.. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Quais as pessoas que mais precisam de Jesus? Isso inclui 
você? 
2)- Na sua opinião qual o lugar das riquezas no reino de Deus? 
3)- O que você precisa fazer para ser salvo? Explique! 
 
Aplicação: 
Jesus fez toda diferença na vida de Zaqueu. Este é o processo 
pelo qual devemos passar para alcançar intimidade com Deus. 
Ele procurou insistentemente por Zaqueu. Ele achou e abraçou 
Zaqueu. Ele transformou e salvou Zaqueu. 
Com isso: Deus nos ensina o amor e a verdade, dá-nos a razão 
pra lutarmos pelo outro.  
Substituiu-nos numa cruz pra eternidade.  
“Somos povo escolhido para cumprir o seu chamado de servir e 
amar.” 
Pra que? 
“Para dar vista aos cegos, voz aos aflitos, esperança aos 
oprimidos. Jesus nos comprou pra vivermos a verdade, pra 
negarmos a mentira, sermos sal e claridade!” 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo 2 - para 13-Abril-2009  

2. EVANGELHO DE MARCOS  
O Evangelho de Marcos surgiu entre os anos 60-70. Jesus já tinha 
vindo: passou pelo mundo fazendo o bem e ensinando a Boa Notícia 
do Reino de Deus. Foi morto e no terceiro dia Deus o Ressuscitou. 
Depois disso, seus seguidores e seguidoras formaram comunidades 
para viver aquilo que Jesus ensinou. Mas Ele não deixou nada por 
escrito. Havia a tradição oral daquilo que Jesus fez e disse. Passavam 
os anos e muitos dos que viram e ouviram Jesus (as testemunhas 
oculares) já haviam morrido, algumas heresias começavam a surgir. 
Então surgiu a necessidade de deixar por escrito a mensagem de 
Jesus! Apareceram muitos escritos. Mas só quatro é que foram 
considerados inspirados e aceitos pela Igreja. São os Evangelhos de 
Mateus, Marcos, Lucas e João. 

c. 5 – Muitos milagres e a ordem de não dizer nada a ninguém a 
respeito da cura da menina, flha de Jairo... (5.43)  
 

c. 6 – Multiplicação (5 pães e 2peixes). Em grupos de 100 e 50. 
Eram 5.000 pessoas. Sobraram 12 cestos cheios.  
Descansem um pouco num lugar retirado (6.31). 
Estavam com a mente fechada e não entendiam os milagres (6.52).  
 

c. 7 – Honra com os lábios, mas na verdade seu coração está 
longe de mim. Sua adoração é inútil. (7.6-7).  
O que sai da pessoa é o que a faz impura. É de dentro da pessoa que 
vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os 
crimes de morte, os adultérios, a avareza, a maldade, as mentiras, a 
inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas 
conseqüências. (7.20-22).  
 

c. 8 – Jesus: Estou com pena dessa gente que há 3 dias 
não tem nada para comer. 7 pães e alguns peixes. 4.000 
pessoas. Sobraram 7 cestos cheiros (8.2-8). Fiquem alertas e 
tomem cuidado com o fermento dos fariseus (8.15). Jesus: 
Será que vocês não entendem? (8.21). SE alguém quer ser 
meu seguidor, que esqueçam os seus próprios interesses, 
esteja pronto para morrer e me acompanhe (8.34). Como você 
compreende o túmulo vazio? E ganhar a vida verdadeira? 
(8.36).  

 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 12-Abril-2009  

Onde as nossas carências são supridas 
Salmo 23 

 

Resumo: 
Deus é o supridor das nossas carências, busque-o e desenvolva 
intimidade com Ele. Este salmo descreve três aspectos da ação 
de Deus: a provisão, a orientação e a comunhão. A isso vem 
agregado à decisão de fé do rei Davi, quando elege O Senhor, 
como seu pastor. Ao fazer isso, admite sua insuficiência de 
alcançar a mansão celeste por seus próprios méritos, abrindo 
mão da sua coroa real para ser súdito do pastor Divino. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Onde você passará a sua eternidade? Por que?  
2)- O que significa ter Deus como pastor da sua vida? Explique! 
3)- O que você tem feito para alcançar a mansão celeste? 
Compartilhe! 
 
Aplicação: 
A intimidade com Deus, hoje e no porvir, é uma promessa aos 
que pertencem à família de Deus. Nada faltará àquele que tem 
Jesus como o pastor da sua vida, nem descanso; nem refrigério; 
nem orientação; nem companhia; nem consolação; nem sustento; 
nem gozo; nada! O que devemos fazer para sermos adotados, 
ingressar nessa viagem e habitar na mansão celestial? 
Declarar que, o Senhor é o meu pastor. 
Admitir que precisa, da provisão, da orientação, e da comunhão 
com Deus. 
Decidir por Jesus, Para habitar na casa do senhor para Sempre.   
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   
 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo 2 - para 05-Abril-2009  

1. EVANGELHO DE MARCOS  
 

FOCO Servos dos Israelitas Sacrifício pelo 
mundo  

LOCAL Galiléia e Peréia Judéia e 
Jerusalém 

TÓPICOS Ministração às 
multidões 

Ministração 
aos discípulos 

Rejeição dos 
governantes 

REFERENCIA 1 a 8.26 8.27 a 10.52 11 a 16 
TEMPO 3 anos 6 meses 8 dias  
ÉPOCA 29 – 33 dC 

 

Marcos descreve Jesus como modelo de liderança perfeita.  
Um homem de ação e propósito.  
Marcos é o mais direto e conciso dos 4 Evangelhos.  
Destaca o poder da atitude de servo-líder e a experiência de 
encontrar a vida ou perdê-la por causa de Jesus.  
 

c. 1 – João Batista é o arauto do avivamento espiritual 
mais significativo da história humana; usou o púlpito em lugar 
retirado (deserto) e mesmo alcançou todos os seguimentos da 
sociedade; caráter genuíno que todos o perguntavam quem 
ele era, pensando ser até mesmo o Messias; estava entre os 
maiores homens nascido na terra; único propósito de João 
Batista era promover a Jesus, que era maior do que ele (1).  
 

c. 2 – Jesus e seu propósito: Ele não veio para remendar 
um sistema ultrapassado, mas inovar e promover mudanças, 
como todo líder eficiente faz (2.21-22).  
 

c. 3 – É a seleção e escolha dos doze para que estivessem 
com Ele (3.13-19). Quais as características dos escolhidos? 
Quem eram os irmãos e a mãe de Jesus (3.31)?  
 

c. 4 – A melhor maneira de administrar tensão é entregar e 
confiar em Deus plena e piedosamente (4.35-41).   

 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 05-Abril-2009  

Sinto saudade de você 
Jr 2.1-3 

Resumo: 
Israel gozava de exclusividade, cuidado e segurança. A 
imutabilidade de Deus garantiria esses privilégios eternamente se 
Israel fosse fiel. Mas não foi o que aconteceu. Este povo está em 
grande sofrimento, porque preferiu servir a outros deuses, recebendo 
por isso o merecido castigo.  
Mas Deus sendo rico em amor e misericórdia estende-lhe mais uma 
vez, a possibilidade do perdão e da restauração, a fim de retomar a 
intimidade anteriormente vivida. Pois Deus sente saudades da 
intimidade que tinha com seu povo. 
 
Para refletir e compartilhar:  
1)- Quanto tempo do dia você investe para meditar no seu 
relacionamento com Deus? 
2)- Seu desejo por Deus supera o desejo por riquezas, sucesso e 
prazeres desta vida? Explique? 
3)- Deus ainda tem saudade de você, mas você tem saudade de 
Deus? 
4)- Em que fase você classificaria o seu relacionamento com Deus: 
conquista, compromisso ou intimidade? Compartilhe. 
 
Aplicação:  
E quanto a mim e a você? Estamos secos e apáticos? 
Examine seu coração! Tome a pulsação da sua alma. Qual a 
intensidade do seu amor por Deus. Não deixe a chama de seu amor 
se apagar. Deus é saudoso do passado. 
A igreja ( você e eu ) Somos a menina dos seus olhos, a noiva de 
Jesus, o templo do Espírito Santo. Somos preciosos para Deus. Ele 
se deleita em nós. Ele sente saudades de nós. Em Ap 3.20 o 
Senhor busca intimidade com você, abra a porta e seja intimo dele. 
Ele continua dizendo: Sinto saudades de você. 
  

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 29-Março-2009  

Seja participante da causa real 

1 Cr 29.1-22 

 

Resumo: 
Quando a vida do Rei Davi começa a se esvair, ele prepara seu filho 
Salomão para administrar a construção do templo de Jerusalém. As 
ofertas de Davi e do povo para a construção da casa de Deus foi uma 
experiência encantadora. Ele foi capaz de motivar os Israelitas a 
contribuírem com generosidade, apoiar a liderança de Salomão com 
alegria. Após esta participação abençoada do povo na causa real, Davi 
louvou a Deus em oração, o povo ofereceu sacrifício ao Senhor e 
Salomão assumiu o reino. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Você tem alguma resistência com relação aos dízimos e ofertas?  
2)- O dízimo é uma taxa ou uma forma de adoração? 
3)- Você tem dúvidas com relação à administração dos dízimos e ofertas 
pelas igrejas? 
4)- Qual deve ser a nossa motivação em dizimar? 
 

Aplicação: Apreendemos que:  
A causa real visa unicamente a glória do rei (1 Cr 29.10-22)  
Davi louvou a Deus porque as ofertas que deram vinham de Deus.  
O povo adorou a Deus, e houve grande alegria.  
O propósito da nossa contribuição deve ser a glória de Deus.  
O Senhor é mais glorificado em nós quando nos deleitamos nEle.  
Que tudo o que somos e temos deve estar no altar do Senhor.    
Nossos grandes anseios: glorificar ao Senhor e tornar este lugar (a igreja) 
o melhor para você e sua família. 
  

 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 22-Março-2009  

Evitando problemas 

Mt 17.24-27 

 

Resumo: 
Jesus como um farol nas trevas denunciava tudo que gostariam de 
esconder, por isso Ele tinha muitos inimigos, principalmente as 
autoridades religiosas. Ainda assim Jesus preferia agradar a Deus que aos 
homens. Ele desafiava e orientava os seus discípulos a cumprirem com 
suas obrigações tanto religiosas como civis. Mesmo quando acusado 
injustamente ele abria mão dos seus direitos para evitar problemas e 
escândalos, porque Jesus era manso e humilde de coração. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Você já foi abordado de forma desagradável quando esperava cortesia 
e gentileza? Como você reagiu? 
2)- Você acha que há algum conceito que merece reparo em sua vida 
espiritual? 
3)- O que caracteriza, em nossa conduta, criar um problema com Deus? 
 
Aplicação: Apreendemos que:  
Às vezes a razão deve ceder lugar ao bem da causa comum.  
Jesus ensinou e praticou. Pagou sem estar devendo.  
Ele nos ensina que às vezes devemos nos submeter, para evitar 
problemas maiores.  
“Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas” (Mt 5.41). 
“Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de 
Deus” (Mt 5.9). Este exemplo de Jesus deve ser seguido pelos “seus 
discípulos”. 

 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   

 
AVISO DA SEMANA: Sábado-28, às 12h00 na casa do Daison, Junta Panela, com o 
Stanley, nosso apoiado em Tailândia-PA. Próximo Domingo-29, a celebração dos 
núcleos será às 10h00 da manha na CPV.  

 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 15-Março-2009  

Rotulo ou motivação 

Mc 9.38-41 
 
Resumo: 
 
Após ouvir o relato da intolerância religiosa de João, sobre um homem 
que expelia demônios, sem participar do colégio apostólico, Jesus 
reprovou com veemência tal sectarismo. E orientou seus discípulos a 
manter comunhão com todo cristão que foi regenerado pelo Espírito 
Santo de Deus. Porque o amor de Deus deve atrair e não repelir. As 
pessoas são mais importantes do que qualquer coisa que as rotulam. 
 
Para refletir e compartilhar:  
1)- Você se considera sectário? O que determina ser sectário ou não? 
2)- Quem você acha que pode expelir demônios hoje? O que você precisa 
fazer para retirar o domínio de satanás das pessoas?  
3)- Normalmente o sectário preserva mais o rótulo ou fachada do que a 
motivação na essência da fé? Qual a motivação da sua fé?    
 
Aplicação: 
-Todos quantos passaram pela regeneração do Espírito Santo são 
cooperadores no reino e honram ou glorificam a Deus. 
-Todo serviço feito com motivação correta e em nome de Jesus será 
recompensado por Deus. 
-O sectarismo e a inveja devem ser banidos do meio do povo de Deus. 
-A neutralidade diante de Deus é impossível. 

 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------   
 
 

AVISO DA SEMANA: Caminhada em geração integrada a partir do quiosque 
às 8h00 da manhã no próximo domingo, dia 22. Depois feijoada beneficente no 
Tiro de Guerra (Junin) ao preço de R$ 5,00 por pessoa, às 12h00.  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 08-Março-2009  

Um conflito na equipe do Servo 
Mc 9.33-37 

 
Resumo: 
 
Jesus com muita sabedoria e ética, intervém amorosamente na 
conduta dos seus discípulos, para corrigi-los e sintonizá-los com a 
sua visão e submissão ao Pai; já que estavam buscando a 
autopromoção e ignorando o auto-sacrifício. Para exemplificar o 
que queria, Jesus usa uma criança e termina dizendo que na sua 
equipe, aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Você já pensou em ser grande? Mas, o que é ser grande?  
2)- Como anda sua sintonia com Jesus e sua missão? 
3)- O que você está disposto a fazer para se conectar a Deus e 
ser útil em sua missão?  
 
Aplicação:  
Algumas lições:  
- Busque uma vida cristã que tenha inicio em Deus, que passa por 
Jesus e chegue em você e alcance os seus familiares e amigos. 
- Faça o discipulado e sintonize-se à vontade de Deus. 
- Cultive no seu coração as instruções e pratique as ações de 
Jesus.  
- Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida 
verdadeira; mas quem esquece a si mesmo, porque é meu 
seguidor, terá a verdadeira vida. Mt 10.39 –  
Busque os interesses de Deus. 

 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  
 

 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 01-Março-2009  

Coração e olhos abertos 
Lc 9. 37-43 

 
Resumo: 
Pedro, Tiago e João desciam do Monte ao lado de Jesus, depois da 
maravilhosa experiência da transfiguração. Ao chegarem em baixo, 
encontraram uma grande multidão e um certo tumulto. Um pai aflito 
buscara os outros nove discípulos, pedindo-lhes que expulsassem 
um demônio mudo que atormentava o seu filho, aliás, o seu único 
filho. A possessão demoníaca fazia o menino debater-se em 
convulsões, jogar-se no fogo ou na água, ranger os dentes, espumar 
e definhar-se. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- A bíblia é a palavra de Deus. O que você pensa disso? 
2)- O que você faria ao deparar-se com alguém possuído por um 
demônio? Por quê? 
3)- Você já presenciou algum comportamento esquisito em alguém, 
que a lógica não explica? O que você concluiu? 
4)- Você entende o que é quarto de escuta e a sua importância? 
 
Aplicação: 
Quatro verdades extraídas do texto: 
1º - O diabo existe e manda demônios, para atormentar nossas 
vidas. 
2º - Jesus é o único que pode nos livrar dos ataques dos demônios.   
3º - A nossa vida deve refletir Jesus por onde passarmos. 
4º - Os servos de Jesus devem ter coração e olhos abertos para 
acudir outros. 
 

Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a 
desenvolver o quarto de escuta para termos coração e olhos 

abertos. Amem? 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 15-Fevereiro-2009  

O Gigante Davi 
I Sm 17.31-50 

Resumo:  
No vale de Elá, israelitas e filisteus encaram-se numa batalha. Entre os 
filisteus havia o temível Golias de 3 metros de altura. Ele desafiou os 
homens do exército israelita durante 40 dias para lutar com ele. 
O pai de Davi, o mandou levar comida de casa, para os seus três irmãos do 
exército de Israel. Enquanto estava lá. Davi ouviu Golias insultar o exército 
e o Deus de Israel. Enfurecido Davi perguntou: Por que vocês permitem tal 
coisa?  
Eu já matei um urso e um leão, e posso acabar com esse pagão. Depois de 
relutar o rei Saul concordou e ofereceu sua armadura, mas Davi a rejeitou, 
preferindo uma funda e algumas pedras para derrubar “o grandão”. 
Em poucos minutos de luta os dois exércitos que assistiam, viram o temível 
Golias se encolher e o pequeno Davi se agigantar. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- O que você diria a um amigo que está passando por um problema 
gigantesco? 
2)- Nas sua lutas, quem você pretende promover? Ou nunca pensou nisso? 
3)- Quando você vê ou ouve que uma pessoa comum venceu uma 
demanda justa contra uma pessoa poderosa, qual a reação do seu 
coração? Por quê? 
 
Aplicação: 
Esta luta entre Davi e Golias produziu pelo menos quatro resultados: 
1- Forjou um novo líder na batalha para ir à frente do povo de Deus. 
2- Encorajou um exército derrotado pelo medo. 
3- Mostrou que também podemos ser gigantes e vencer os nossos 
adversários. 
4- Provou que quanto maior é o adversário, mais fácil é de atingi-lo.  
 
Obs.: Só nos sentiremos pequenos e amedrontados se confiarmos nas 
nossas próprias armas, pois no Senhor, todos podemos ser gigantes e 
vitoriosos. 
 

Precisamos de gigantes como Davi na igreja nos nossos dias 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  

 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 08-Fevereiro-2009  

Você verá... 
Lc 2.25-25 

Resumo: 
Hoje conheceremos mais desse homem bom e piedoso, chamado 
Simeão. Ele esperava pacientemente o Messias prometido. E Deus lhe 
prometeu que antes de morrer ele veria a salvação. No dia determinado, 
movido pelo Espírito Santo foi ao templo no momento em que José e 
Maria chegava com o menino Jesus, com 8 dias de nascido para o 
circuncidar, cumprindo assim a exigência da lei. Isso nos mostra que 
Deus é Senhor do tempo e das circunstâncias. 
Naquele momento Simão viu pelo Espírito Santo, que Jesus era o 
salvador, a luz e o Juiz do mundo. Ele o tomou nos braços, certo de que 
aquele momento significava o fim da sua longa espera, por isso 
exclamou: “Ó Senhor, cumpristes a tua promessa, agora posso morrer 
em paz”. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Quando olha para Jesus, o que você vê? 
2)- Em que ou em quem você baseia a sua argumentação acerca de 
Jesus? 
3)- Assim como Simeão, você já teve um encontro com o Salvador do 
mundo? Como foi?  
 
Aplicação: Concluímos que: 
A história de Simeão é uma lição para nós acerca da vida com Deus. Se 
ouvirmos, se crermos e se nos movermos em Jesus como fez Simeão. 
Deus nos dará uma visão que vai além das aparências: Veremos tudo 
diferente: 
a)- O homem, como um canal de bênçãos pra um mundo carente de 
Deus. 
c)- Os problemas, como o inicio de grandes soluções ou degraus para o 
nosso crescimento espiritual. 
d)- A morte, como uma promoção, um estado de descanso e gozo 
eterno. 

OBS: fazer link com o acampamento. 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 01-Fevereiro-2009  

Você merece mais! 
Ex. 4.1-5 

 
Resumo: 
No cap. 3.10, O senhor chama Moisés, para libertar Israel do 
domínio de Faraó. Mas este se encontra mergulhado no desânimo e 
desespero. A sua resposta ao chamado do Senhor comprova o seu 
estado de espírito, depressivo, incrédulo e de total solidão. Diante de 
tão grande tarefa, Moisés se sente despreparado e incapaz. No 
entanto Deus mostra que através da obediência as suas inofensivas 
habilidades, podem se tornar grandes e poderosas armas para 
derrotar o poderoso Faraó e libertar o povo. E o Deus criador ganhar 
o reconhecimento do povo.  
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Você já passou por algum momento de desânimo, de desespero? 
Compartilhe! 
2)- Como você reagiria se estivesse nos lugar de Moisés? 
3)- A obediência a Deus é o principio de cura para depressão. Você 
concorda? Explique. 
 
Aplicação: 
Concluímos que: 
O acampamento pode ser para mim e para você, o que este retiro foi 
para Moisés. Um momento onde Deus lhe falou e capacitou, para: 
a)- buscar uma vida pessoal santa e recuperar a fé perdida; 
b)- recuperar sua identidade de filho, auto-estima e sair da 
depressão; 
c)- provar que uma vida de obediência a Deus pode ser um princípio 
de cura para mim e para o outro.  
Vá ao acampamento! Você merece mais, Deus tem mais pra você! 
 
 

 
 

Exposição e Roteiro: Helinho.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 25-Janeiro-2009  

Os outros 10 e os Gigantes da Terra 
Nm 13.1-14.8 (Sermão do Cácio, no quiosque) 

 
Resumo: 
A conquista da terra exigiu obediência, iniciativa, aceitabilidade, 
conhecimento e fluência relacional para obter a Benção do Pai.  
Nossos negócios, dívidas, progressão profissional, casamento, 
relacionamento, parentes, pais, filhos, irmãos, amigos, 
ressentimentos, doenças, devocional pessoal com Deus, 
contribuições, dízimos, doações, vestibular, podem constituir 
grandes gigantes hoje. Mas certamente Deus está sobre tudo.  
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Você já enfrentou algum problema que parecia insolúvel? 
Como fez? Você se sente qualificado para desafios? 
2)- Na sua visão, toda Benção precisa mesmo de ser 
conquistada? Explique? 
3)- Onde está hoje o seu foco, o seu olhar? Você tem usado 
óculos escuros ou óculos claros? 
 
Aplicação:  
A relação de intimidade com Jesus torna os problemas menores, 
na mesma perspectiva de Josué e Kalebe.  
A distância de Deus com a ausência de oração, traz à tona o 
gigante da terra, que torna maior e mais forte que todos nós, 
como foi na visão dos outros 10.  
Somos vencedores ou vencidos, de acordo com a intensidade da 
nossa intimidade com Jesus.  
Nele (Jesus), nós podemos vencer tudo, se o Senhor se agradar 
de nós (14.8).  
  

 
Exposição Cácio e Roteiro: Edgard.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 25-Janeiro-2009  

Um meio de dialogo com Deus. 
Mt 6.9-14 (Tema do mês: Sermão que iria ser pregado) 

 
Resumo: 
A oração é um meio de graça largamente utilizado no passado 
pelos profetas, apóstolos, e pelo próprio Jesus e até hoje é 
utilizada por vários cristãos de menor expressão para falar com 
Deus o nosso pai. A oração do ”pai nosso” é a mais conhecida 
oração do cristianismo, mas não deve ser apenas repetida; pois 
nas suas palavras há muitas lições sobre Deus e sobre oração, 
que, se observadas propiciará um rico canal de comunicação 
entre o homem e o seu Deus. 
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Na oração falamos com Deus. E Deus, como fala conosco?  
2)- Recentemente Deus respondeu alguma oração sua? Como 
foi? 
3)- O que você aprendeu ao meditar nesta oração?      
 
Aplicação: 
Observando a riqueza deste modelo de oração, aprendemos que: 
a)- Deus é pai além de Senhor e Criador. 
b)- Deus é pai nosso e não meu, por isso temos irmãos na fé. 
c)- Ele está nos céus e eu na terra. Ele é grandioso e eu pequeno. 
d)- Deus é considerado santo acima de tudo. 
e)- Devemos abrir mão da nossa vontade e buscar a vontade de 
Deus. 
f)- Devemos reconhecê-lo como pai e estar disposto a perdoar os 
meus irmãos como o Pai perdoa.   
.  
  

 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  

 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 18-Janeiro-2009  

A oração que Deus ouve 
Lc 18.9-14 

 
Resumo: 
Pouca gente poderia se considerar mais religiosa do que um 
farizeu dos tempos de Jesus. Além de fazerem muitas orações, 
eles obedeciam à lei nos mínimos detalhes, faziam muitas boas 
obras. No entanto, aqui observamos que Deus deseja mais do 
que isso. Ele deseja que reconheçamos a nossa condição de 
pecadores e que nos humilhemos diante dele, em vez de 
acreditarmos que a nossa justiça nos faz superiores aos outros 
diante de Deus. Portanto, nem religiosidade, nem boas obras 
podem salvar nem garantir que o nosso pedido em oração seja 
satisfeito.   
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Em algum momento você já agiu como um farizeu? 
2)- Na sua opinião, qual a oração que Deus ouve? Explique? 
3)- Você já teve a coragem de ser sincero como o publicano, 
diante de Deus? 
 
Aplicação:  
Extraimos pelo menos três lições deste texto: 
a)- Como cristãos, há risco de incorrermos nos mesmos erros que 
os farizeus cometiam  
b)- A sinceridade do nosso coração sobrepõe ao rótulo que 
recebemos. 
c)- Devemos admitir a nossa condição de pecador, e com 
humildade nos achegarmos a Deus em oração. 
.  
  

 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 04-Janeiro-2009  

O primeiro passo 
Ne 1.1-11 

Resumo: 
Quando Neemias recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém 
estavam em ruínas, de que seus portões estavam queimados e de que 
os judeus sobreviventes estavam amargando miséria e vergonha, ele 
fez o que todo cristão autêntico deve fazer: jejuou e orou. 
Algo poderoso acontece quando um cristão ora e pára por um instante, 
em favor de seu povo, da sua igreja, da sua família, diante de Deus. A 
intercessão deve ser sempre o primeiro passo por um cristão diante de 
qualquer desafio. O apóstolo Pedro declarou suas duas prioridades 
básicas para uma vida cristã bem sucedida: a oração e o ministério da 
palavra de Deus (At 6.4).  
 
Para refletir e compartilhar: 
1)- Qual tem sido a sua reação ao receber noticias desagradáveis? 
Compartilhe! 
2)- Como você se sentiu com relação à calamidade de Santa Catarina, 
e o que você fez de prático? 
3)- Como você pode ajudar os menos favorecidos da sua cidade? 
 
Aplicação:  
A oração de um cristão deve ser acompanhada de quatro elementos: 
a)- A oração internaliza a responsabilidade, aprofundando nosso 
envolvimento com o problema; 
b)- A oração insiste em que nós devemos aquietar nosso coração e 
esperar, tornando-nos menos ativos, para recebermos de Deus; 
c)- A oração nos faz mergulhar na visão, permitindo-nos perceber o que 
Deus quer fazer; 
d)- A oração principia a realização da visão, agindo como um 
incentivador que nos leva a agir. 
.  
  

 
Exposição e Roteiro: Helinho.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada cristão um ministro ------  

 
 
 


