
Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 01 – Maio -2011  

2011 – MAIO semana de 02/05 –062/05 (Lc 5.1-11). 

 
Dia 02 segunda – Texto: 1 Sm 12.14-15 

Para pensar – A vida é cheia de escolhas, e a bíblia oferece orientações claras para ajudar os seus 
leitores a tomar decisões sábias. 
- Seguir a palavra de Deus vai produzir conseqüências positivas, mesmo que pareça difícil por 
breve tempo. 
- É possível que a respostas as minhas crises, estejam na busca e obediência à palavra de Deus? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
Dia 03 terça – Texto: Pv 8.7-10 

Para pensar – Para que haja um bom ensino e um bom aprendizado é necessário que tanto o 
Mestre como o aluno mantenham-se atentos às palavras proferidas. 
- Quanto mais sábia a pessoa é, mais valor dá às palavras de Jesus.  
- Quanto das palavra de Jesus você tem aplicado em sua vida? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
Dia 04 Quarta – Texto: Hb 11.1 

Para pensar - Ao acreditar que um poder superior a nós, pode reparar uma ou mais noites de 
trabalho perdido, colocar alimento na nossa mesa e dinheiro em nosso bolso, estamos exercitando 
a fé em Deus. 
- Agir com fé significa não confiar nos nossos sentidos, mas sim na palavra escrita de Deus 
endereçada a nós. 
- A sua fé tem como alicerce os seus sentimentos ou a palavra de Deus? 
 1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
Dia 05 Quinta – Texto: 2 Sm 6.6-11 

Para pensar - A morte de Uzá despertou temor em Davi. Ele entendeu que Deus bem como o seu 
nome, não deve fazer parte de uma lista de nomes importantes. Pois Deus é superior a tudo e a 
todos. 
- A arca representava a presença de Deus, da mesma forma Deus se revela em Jesus. 
- Há temor no seu relacionamento com Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
Dia 06 Sexta – Texto: Lc 5.11 

Para pensar – Deixar tudo para servir a Jesus. É possível que não tenham conseguido oferecer 
todo seu tempo e dedicação, mas deve ser este o nosso alvo. 
- A experiência da “pesca maravilhosa” mostrou a Pedro que Cristo suprirá todas as suas 
necessidades pessoais e familiares enquanto lançasse redes para pescar homens. 
- Você, o que está disposto a deixar para seguir a Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 
 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 24-Abril-2011  

Semente é para semear e não para comer 
 

Jo 12. 20-29  
 
A mesma lei para a vida da natureza é também para a vida 
espiritual. Só existe fruto ou produção se o grão cair e morrer. 
Páscoa fala da vida e liberdade pela morte e apresenta a missão 
de cada fiel a Jesus. A morte revela a vida. Sem que morramos 
pra nós mesmos não pode haver vida espiritual. Desde antes de 
existir o mundo, na eternidade, Deus vê tudo e planejara a morte 
vicária de Jesus. Tudo se faz desde o princípio para a absoluta 
Glória do Seu nome. Glorificar a Deus é a essência da Missão. 
Nossa missão é a de proclamar e levar amigos e familiares, daqui 
e além mar, a glorificar a Deus ao frutificar a sua vida. Jesus 
disse: Eu vim para esta hora e esta é a hora de ser revelada a 
natureza divina do Filho do homem.   
 
PARA CONVERSAR E VIVENCIAR 
 
1. Sendo o chamado para viver, porque tem de morrer para viver? 
Quando a vida pode produzir ou gerar frutos de alegria?   
 
2. Listar e comentar alguns pecados que precisam morrer na sua 
vida.  
 
3. Deve-se defender os próprios direitos ou o dos outros? Você 
vive para você mesmo ou para o outro? Qual a sua missão na 
vida?  
 
Orar  

1. Oikós (pelos amigos que você leva a Deus).  
2. Nossos apoiados e fazedores de tendas.  
3. Família, nossos filhos, liderança e pastoreio da CPV.   

 
Exposição: Tonica-CEM e Roteiro: Edgard.  

 
------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 17-Abril-2011  

2011 – ABRIL semana de 18/04 – 22/04 (João 18.33-40). 

 
Dia 18 segunda – texto: Mt 27.11-14 

Para pensar – Olhe para Pilatos e veja o perfil de alguém que precisa de ajuda psicológica, ele 
sabe o que é certo, mas não tem coragem de fazê-lo e de arriscar-se, para não desapontar os 
outros. 
- Embora soubesse da inocência de Jesus, se dobrou, e cedeu diante da pressão do grupo político. 
- Você acha possível agradar todo mundo o tempo todo? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
Dia 19 terça – Texto: 1 Tm 6.11-14 

Para pensar – Mesmo podendo safar-se da morte, por ser quem é; Jesus submete-se à missão 
recebida do pai, ensinando o valor de um compromisso de fé assumido, mesmo que este resulte 
em morte. 
- A obediência ao plano de Deus levou Jesus além de um trono terrestre, o levou ao trono do 
universo por toda eternidade. 
- Os seus planos contemplam conquistas apenas nesta vida? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
Dia 20 Quarta – Texto: 1 Pe 2.21-25 

Para pensar – A mensagem da páscoa deixa claro que a perseverança em meio às provações é o 
caminho ordenado por Deus para se conquistar a vida. 
- Deus não nos pede que suportemos nada que Ele mesmo não tenha suportado em Cristo. 
- Você já se sentiu tentado a mentir para fugir de algum apuro? 
 1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
Dia 21 Quinta – Texto: Mc 15. 6-15 

Para pensar – Todas as vezes que sacrificamos a verdade para nos agradar ou para agradar a um 
grupo de pessoas, crucificamos a Cristo. 
- O desafio cristão constitui-se em manter-se firme na fé e não ceder ao cinismo, às concessões 
ou à fraqueza moral. 
- Você argumenta ou se acovarda quando vê alguém ser prejudicado pela prepotência de um 
grupo? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
Dia 22 sexta – Texto: 1 Pe 3.17-18 

Para pensar – O sofrimento injusto faz parte da vontade de Deus e visa ao bem de seus filhos e à 
própria gloria de Deus. 
- A morte do justo pelos injustos pôs fim aos sacrifícios de qualquer natureza, porque o sacrifício 
de Jesus satisfez totalmente a exigência de Deus. 
Você ainda sacrifica-se para obter algum favor de Deus? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 

 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  

 
 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 10-Abril-2011  

2011 – ABRIL semana de 11/04 – 15/04 (Hebreus 12.1-3, 12-13). 

 
Dia 11 segunda – texto: Fp 3.12-14 
Para pensar  - Combinar uma atitude positiva e um esforço firme é parte da caminhada de 
cooperação com Deus, para alcançar mudança de caráter. 
- É extremamente necessário que se pratique esses passos pelo resto da vida para um resultado 
satisfatório. 
- Você está disposto a deixar que Deus remova as imperfeições do seu caráter? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 
 
Dia 12 terça – Texto: 1 Pe 1.10-12 
Para pensar – Jesus é o único modelo de fé a ser imitado na caminhada Cristã. 
- Para se obter vitória sobre o pecado fascinante é preciso focar no Senhor, com uma só ambição: 
agradá-lo. 
- Você Admite trocar a sua maior alegria pela cruz de Cristo? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 
 
Dia 13 Quarta – Texto: Mt 10.24-25 
Para pensar – Jesus sofreu muito nas mãos dos pecadores e aqueles que estão comprometidos 
com Ele, freqüentemente recebe o mesmo tratamento. 
- Todos que insiste em seguir a vontade de Deus na caminhada Cristã, receberão uma grande 
recompensa no céu.  
- Como você lida com desavenças que a vida lhe proporciona? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 
 
Dia 14 Quinta – Texto: Tg 1.2-4 
Para pensar – Se considerar que as provações são como tijolo que Deus usa para construir um 
novo caráter em nós, terá sentimentos e atitudes diferentes em tempos difíceis.  
- Podemos ter alegria em meio às provações, porque, através delas, ganhamos paciência; 
ingrediente essencial para uma vida bem-sucedida. 
- Você entende que a crise pode ser uma ferramenta de Deus para curar a alma e nos aproximar 
Dele?  
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 
 
Dia 15 Sexta – Texto: Pv 4.23-27 
Para pensar – Pense bem! Entregar-se ao pecado, de inicio, pode parecer algo prazeroso, mas, no 
fim, suas promessas são vazias e amargas. 
- O retorno à conduta antiga pode fazer-nos sentir bem na hora, mas irá prejudicar (talvez até 
desfazer) no progresso da vida de santificação. 
- Você vê a vida de pecado como uma via de trafego fácil? CUIDADO! 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 
 
 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 03-Abril-2011  

2011 – ABRIL semana de 04/04 – 08/04 (1Co 1.18-25). 

 
Dia 04 segunda – Texto: At 17.16-20 
Para pensar: Os epicureus acreditavam na busca da felicidade e do prazer como a maior meta da 
vida. 
- Os estóicos, ao contrário, tentavam viver em harmonia com a natureza e com a razão, 
suprimindo seus desejos de prazer. 
- Paulo acreditava que o evangelho não só informa mas transforma pela ação do Espírito Santo, 
dando prazer e santidade. 
1 – O que texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 05 terça – Texto: Is 44.24-28 
Para pensar – Os profetas, os adivinhos e os sábios, sofrerão as conseqüências de seus ensinos 
enganosos. 
- Deus já demonstrou seu poder ao abrir o Mar Vermelho e as águas do rio Jordão quando 
libertou o seu povo do Egito. 
- No último dia, quem será digno de toda sua confiança? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 06 quarta – Texto: Mt 11.25-27 
Para pensar – Não se esqueça! Somente Deus tem o poder para tornar possível a nossa 
compreensão do evangelho para a salvação. 
- A fé verdadeira é depositada no coração humano pela vontade de Deus através do Espírito. 
- Como você adquiriu a sua fé em Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 07 quinta – Texto: 1 Pe 2.7-8 
Para pensar – Cristo é a rocha! Para todo ser humano, Ele é o meio de salvação para quem crê ou 
o meio de juízo para quem não crê. 
- Cristo é como uma pedra no caminho que leva um viajante a cair se não o reconhecer como 
Cristo 
- Você precisa de mais alguma coisa para crer no evangelho de Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 08 sexta – Texto: Cl 2.1-3 
Para pensar: Os falsos mestres afirmavam possuir sabedoria e transcendência, e estas, estão ao 
alcance somente da elite. 
- Paulo declarou que toda verdadeira sabedoria está oculta em Cristo, por isso é acessível a todos. 
- Você acha loucura acreditar que Jesus Cristo é Deus? 
1- O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração.    
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 27- Março-2011  

Diga ao povo que marche 

Ex 14.5-16 ; 21-22 

Resumo: 

A saída de Israel do Egito marcou o inicio da marcha deste povo para 
manter a liberdade recém – recebida. Diante dos primeiros problemas 
ficaram inertes e desejaram voltar atrás, preferindo às limitações 
impostas pela escravidão. Mas Moisés levantou como porta voz de Deus 
e disse ao povo “Marche!” o Senhor os apoiará e fortalecerá nesta luta 
contra Faraó. De forma incrível e maravilhosa o mar se abriu, e foi 
deixado para trás como uma linha divisória entre o mundo da opressão e 
o mundo da redenção. 
Deus em favor do seu povo para que marchem vencendo os obstáculos, 
para festejar juntamente com o seu povo as conquistas ao longo da 
jornada da vida. 
 
Motivos de oração: 

- Peça a Deus que repreenda a apatia da igreja frentes aos desafios do 
dia-dia. 
- Louve a Deus pela sua presença constante adiante do seu povo. 
- Peça a Deus orientação e capacidade para ouvir e executar a sua 
vontade. 
 
Para reflexão e aplicação: 

- O que está te impedindo de ter uma vida corajosa e vencedora com 
Deus? 
- O que você está disposto (a) a fazer para sair da inércia espiritual? 
-  Se Deus abriu o mar usando Moisés apenas com uma vara;  O que Ele 
pode fazer 

 
 
 

Exposição: Osmar e Roteiro: Helinho 
 
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ---- 
 

 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 27-Março-2011  

2011 – MARÇO semana de 28/03 – 01/04 (Ex 14). 

 
Dia 28 segunda – Texto: Sl 76.10-12 
Para pensar É interessante observar que até a ira dos homens á de glorificar a Deus. 
- Nem as piores circunstâncias terrestres podem ofuscar a glória de Deus, mas sim, até mesmo 
contribuir para ela. 
- Como você tem glorificado a Deus? 
1 – O que texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 29 terça – Texto: Ex 6.1-3 
Para pensar – No tempo estabelecido por Deus, a arena será preparada e o confronto com o 
inimigo terá início e só restará ao inimigo, implorar ao Todo Poderoso. 
- Deus relembra a Moisés que tem prazer em cumprir as suas promessas. 
- Você tem dúvidas que Deus ouve as suas orações 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 30 quarta – Texto: Is 41.11-14 
Para pensar – O maior inimigo do homem do século XXI é certamente o seu próprio desejo 
egoísta de satisfação. 
- Com a ajuda de Deus estes inimigos podem perder força e serem vencidos. 
- Como você lida com as opiniões dos seus inimigos com relação a você? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 31 quinta – Texto: NE 9.11-12 
Para pensar – A obediência à vontade de Deus pode levar seus servos a circunstâncias 
surpreendentes e a livramentos incríveis. 
- Ficar quieto não significa indiferença, mas confiança na circunstância ideal para a intervenção 
de Deus. 
- Você já sofreu por ter sido obediente à vontade de Deus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 01 sexta – Texto: Jo 2.11 
Para pensar: Deus não está cego e nem insensível às necessidades humanas por mais que elas 
sejam corriqueiras. 
- O poder de Deus é usado para livrar da vergonha e fortalecer a fé dos seus servos. 
- Há quanto tempo você presencia o poder de Deus em sua vida? 
1- O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração.    
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  

 
 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 20- Março-2011  

Missão Reconciliadora 

2 Co 5.18-21 

Resumo: 

A missão reconciliadora consiste em anunciar a morte e a ressurreição de 
Cristo ao homem pecador e restaurar a condição divina no homem. Põe 
fim a ignorância causada pelo pecado preparando-o para uma nova vida. 
A cruz de Cristo inicia o fim da inimizade com Deus e sedimenta a 
reconciliação eterna entre criador e criação. Portanto a missão 
reconciliadora é uma tarefa requerida de todos que se denominam 
reconciliados. 
 
Motivos de oração: 
- Peça a Deus que lhe dê o privilégio de anunciar a mensagem dele a 
outras pessoas. 
- Agradeça a Deus por ter enviado Jesus para morrer em seu lugar na 
cruz. 
- Peça a Deus que não permita que a sua conduta desvaneça o brilho de 
Jesus em você. 
 

Para refletir e aplicar: 

- Você tem interesse em conhecer mais sobre Jesus? 
- O que você deve fazer para ser um agente reconciliador a serviço de 
Deus? 
- Como missionário de Deus, qual a mensagem que você deve às 
pessoas? 

 
 
 
 
 
 

Exposição: Daison e Roteiro: Helinho 
 
 
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ---- 
 
 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 20-Março-2011  

2011 – MARÇO semana de 21/03 – 25/03 (2 Co 5.18-21). 

 
Dia 21 segunda – Texto: Rm 5.6-11 
Para pensar – Há muitos homens que morreram por amigos, mas é algo contrário à natureza 
morrer pelo inimigo. No entanto foi o que Jesus fez. 
- Com um salvador como Jesus, podemos entregar a nossa vida e descansar nele. 
- Você se considera preparado para promover a paz das pessoas com Deus? 
1 – O que texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 22 terça – Texto: Rm 3. 21-26 
Para pensar - Nenhum de nós é tão bom, que não precise de Deus; e ninguém é tão ruim, que 
esteja fora do alcance da fantástica graça de Deus. 
- A salvação para nós foi gratuita, mas para Deus custou a vida preciosa do seus único filho. 
- O que você está disposto a fazer por Jesus ? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 23 quarta – Texto: 2 Co 3.6-8 
Para pensar – O brilho do rosto de Moisés desapareceu, significando que a lei não era solução 
para o pecado em longo prazo. 
- A vida nova oferecida por Jesus na cruz é o único meio para a salvação eterna. 
- Como muitos por aí, você também pensa que o tempo apaga pecados? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 24 quinta – Texto: 1 Pe 2.21-25 
Para pensar – Dentre muitas coisas o crente é chamado para  sofrer e suportar dificuldades, 
seguindo o exemplo de Cristo. 
- Jesus se deu em nosso favor para nos libertar da escravidão e nos curar dos efeitos devastadores 
dos nossos pecados. 
- O sofrimento daqueles que estão ao seu redor te desafia à alguma atitude a favor deles? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 25 sexta – Texto: Mt 28.18-20 
Para pensar: A honra e a glória de Jesus dentre outras maneiras é reconhecida na terra através das 
suas palavras e da sua conduta. 
- Essa nova vida por meio da fé no Cristo crucificado é destinada ao homem todo e a todos os 
homens. 
- Você tem sido um bom representante de Jesus aos seus amigos? 
1- O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração.    
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 13- Março-2011  

Firme Convicção 

At 4.15-22 

Resumo: 

As autoridades judaicas não podiam negar o que a comunidade havia 
presenciado, tampouco podia aceitar que a cura de um deficiente de 
nascença fora realizada em nome de Jesus (condenado e morto por 
iniciativa destas mesmas autoridades). Eles não podiam aceitar que Jesus 
estivesse vivo e fazendo milagres. Mas, se não há outro modo de 
explicar a cura e evitar a reação pública, resta apenas uma atitude: 
reprimir a firma convicção dos apóstolos, proibindo-os de continuar uma 
prática ligada ao nome de Jesus. 
 
Motivos de oração: 
- Peça a Deus coragem para seguir na vida cristã se submetendo a Deus e 
amando as pessoas. 
- Peça a Deus um coração obediente à vontade de Deus, a despeito das 
ameaças e riscos que surgirem. 
- Agradeça a Deus por Jesus estar vivo, usando uns e curando pessoas 
ainda hoje. 
 

Para refletir e aplicar: 

- Como você lida com a opinião das pessoas e com a vontade de Deus? 
- As ameaças e riscos da vida te atrapalham ou ajudam na sua jornada de 
fé em Deus? 
- Há algum  argumento que te faça negar a sua experiência de fé com 
Jesus? 

 
 
 
 
 
 
 

Exposição: Gláucia e Roteiro: Helinho 
 
 
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ---- 
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 13-Março-2011  

2011 – MARÇO, Semana de 14/03-18/03 (At 4.15-22) 
 
Dia 14 – Segunda: Texto: Jo 11.45-48 
Para pensar: O testemunho dos crentes na sociedade e nos seus seguimentos causam um 
alto nível de incômodo ao ponto de haver denúncias e ameaças contra eles. 
-As atividades da igreja conduz a sociedade a Deus e  a uma transformação de conduta. 
- Que tipo de reação a sua conduta causa no seu círculo de amizade? 
1 - O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 15 – Terça: Texto: Jo 15.18-21 
Para pensar – Embora devamos tentar viver em paz com todos, o conflito com o mundo e 
suas autoridades é, às vezes, inevitável para um cristão. 
- Ao seguir a Jesus espere reações negativas das pessoas e lembre-se de que você deve estar 
mais preocupado em servir a Deus do que com a reação das pessoas. 
- Qual tem sido a sua reação ao ouvir as acusações de alguns contra os seus irmãos na fé? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 16 – Quarta: Texto: 2 Tm 4.1-5 
Para pensar – É parte integral da vida cristã a comunicação das boas notícias de Jesus a 
outros a despeito dos riscos. 
- Falar do evangelho oferece vida a outros e anima o coração. 
- Você sente-se acuado ou desafiado a pregar o evangelho? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 17 – Quinta: Texto: At 5.29-32 
Para pensar – Qualquer poder na terra por mais forte que seja não merece obediência, em 
detrimento da autoridade divina. 
- A chave do reencontro de nós mesmos, está na obediência a Deus e não a outras pessoas. 
- Os obstáculos da vida cristã são positivos ou negativos par a sua fornada com Deus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 18 – Sexta: Texto: Jo 9.24-34 
Para pensar – Diante da evidência incontestável do poder de Jesus, o que resta às 
autoridades é coibir o beneficiado, o que é impossível! A experiência é mais convincente do 
que qualquer argumento. 
- Quem tem os olhos abertos por Jesus, não precisa de mais provas. 
- Há algum argumento que te faça negar a sua experiência de fé com Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 06-Março-2011  

2011 – MARÇO, Semana de 09/03-11/03 (Lc 10.25-37) 
 
ACAMPAMENTO CARNAVAL.  
 

Dia 09 - Quarta: Texto: 2 Co 3.2-3 

Para pensar: - A CPV está inserida numa comunidade vitima da 
carência de Deus em busca de respostas... 
- Você e eu somos a mais legível mensagem de Deus. Na sociedade a 
nossa conduta é uma espécie de correio eletrônico estampado aos olhos e 
em alto volume aos ouvidos da história humana. 
- Você sente-se parte da resposta a esta sociedade? 
1- O que o texto fala pra mim? 
2- Oração. 
 
Dia 10 - Quinta: Texto: 1 Co 16.19-20 

Para pensar: - A igreja do primeiro século era um movimento nas casas 
e no templo. Mas sua vida mais intensa se dava nas casas.  
- Para resgatar o modelo da igreja primitiva é preciso exercitar a asa 
comunitária (Núcleos) sem esquecer a asa corporativa (Templo). 
- Ao participar de um núcleo, você estará contribuindo para este resgate. 
Você já pensou nisso? 
1- O que o texto fala pra mim? 
2- Oração. 
 
Dia 11 – Sexta: Texto: 1 Co 12. 14,19 

Para pensar:- No núcleo vivemos o clima e o conceito de ComUnidade. 
Quem participa exercita o valor do compartilhar com os outros suas 
necessidades e vitorias. 
- Os crentes devem reagir com oração e amor aos efeitos egoístas da 
sociedade tradicional quando esta, ameaça as estruturas da ComUnidade. 
- você está orando para ver e resgatar as pessoas para uma vida em 
comUnidade? 
1- O que o texto fala pra mim? 
2- Oração.  
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 27-Fevereiro-2011  

Por essa causa me ponho de joelhos 

Ef 3.14-21 

Resumo: 

A vida tem mostrado que temos mais facilidade de nos colocar de 
joelhos para alcançar coisas do que para abençoar as pessoas. Por que é 
tão difícil se ajoelhar diante de Deus a favor das pessoas? 
O apostolo ao contrario se ajoelha para orar em favor dos novos irmãos, 
que estão chegando à família de Deus. Da mesma forma John Knox de 
joelhos orou: “oh Deus dá-me a Escócia ou morrerei”. Eles sabiam que 
uma igreja forte e obediente depende da plenitude de Deus na vida 
individual de cada crente. Por isso é indispensável que cada crente 
compreenda qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do 
amor de Deus. Por que sem amor todas as iniciativas nossas nascem 
mortas, e o amor é o motivo que desafia Paulo como uma mãe, se coloca 
de joelhos diante do pai pelos seus filhos na fé. E esta deve ser nossa 
atitude também com relação aos novos e uns aos outros. 
 
Motivos de oração: 
- Agradeça a Deus porque têm alguém que te ama ornado por você todos 
os dias. 
- Peça a Deus que lhe mostre o tamanho do amor dele por você, para que 
você demonstre seu amor também. 
- Peça a Deus que desperte em seu coração um profundo amor por Ele e 
pelos irmãos. 
 
Para refletir e aplicar: 

- Por que é tão difícil se ajoelhar diante de Deus para orar pelas pessoas? 
- Como lutar contra esse desinteresse? 
- Você reconhece alguma ação de Deus na sua vida, como resultado da 
oração de alguém?  

 
 

 
Exposição: Pr Geraldo Márcio. Roteiro: Helinho 
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 27-Fevereiro-2011  

2011 – MARÇO, Semana de 28/02-04/03 (Ef 3.14-21) 
 
Dia 28 – Segunda: Texto: Ed 9.5-6 
Para pensar: Aquele que se ajoelha, só o faz quando reconhece a Deus como Senhor e se 
reconhece como servo. 
- De joelhos é a posição mais recomendada para se evitar a queda. 
- Você tem se colocado de joelhos diante de Deus a favor de alguém? 
1 - O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 01 – Terça: Texto: 2 Sm 22.39-40 
Para pensar – Ninguém está isento de confrontos de várias modalidades, mas Deus pode 
nos conceder força para vencer todos eles. 
- Não se deixe acuar pelos desafios ou problemas que se apresentam diante de ti. 
- Como você tem se portado diante das suas lutas? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 02 – Quarta: Texto: Jo 14.21-24 
Para pensar – Amar a Deus é evidenciado pela aceitação e prática da palavra que resulta 
numa vida íntima com Deus e relevante para o mundo. 
- O coração do crente á o lugar de habitação do Deus triuno. 
- Com que frequência Deus se manifesta a você? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 03 – Quinta: Texto: At 7.54-60 
Para pensar – Estar pleno de Deus significa compreender espiritualmente a largura, o 
comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e transmiti-lo ao mundo a 
despeito do preço a ser pago. 
- Por maior que seja a adversidade, a presença plena do Espírito Santo no coração do crente 
traz firmeza e esperança. 
- Como você reage as agressões dirigidas a você 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 04 – Sexta: Texto: Ap 7.9-14 
Para pensar – A igreja local nada mais é que a reunião dos crentes que expressam seus 
louvores a Deus, inicialmente aqui, para continuar por toda eternidade no céu. 
- Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo que ouve e executa as suas ordens. 
- O que você pensa da igreja, ajuda ou atrapalha o seu relacionamento com Deus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 20-Fevereiro-2011  

Iluminar, propriedade divina cedida aos crentes 

Mt 5.14-16 

Resumo: 

A terra é descrita na gênese como um abismo vazio e escuro, e a 
escuridão, ao contrário da luz, traz a conotação de pecado, de falsidade, 
de hipocrisia e mal. Para uma terra produtiva e clara, Deus criou dois 
luzeiros para referência e governo do dia e da noite. 
No início da sua missão ao mundo mergulhado na escuridão do pecado, 
Jesus se apresentou “... como luz do mundo”, com isso ele deixa claro 
que iluminar ou brilhar no mundo é de suma importância para o 
cumprimento da sua missão. Agora antes de voltar para o Pai ele chama 
os seus discípulos e diz: “Vós sois a luz do mundo”, conferindo a eles 
grande importância no processo da missão de iluminar e, ao mesmo 
tempo, concede-lhes a responsabilidade de ocuparem lugar de referência 
e de evidência no mundo para atraírem as atenções e oferecer exemplo 
de conduta com o fim de multiplicar o número de homens que 
glorifiquem o Deus criador. 
 
Motivos de oração: 

Peça a Deus que mantenha o SEU brilho em nós neste mundo, 
mergulhado na escuridão. 
Louve a Deus pelo privilégio de ser chamado para fazer parte do seu 
plano de salvação ao mundo. 
Peça a Deus que nos conscientizemos de que somos referência onde 
estivermos. 
Faça pedidos pessoais e interceda uns pelos outros “usando a cadeira da 
bênção”. 
 
Para reflexão e aplicação: 
O que pode definir o meu grau de envolvimento com Jesus? 
O fato de o mundo estar mergulhado no pecado te incomoda? Por quê? 
O que pode ser feito para intensificar a iluminação no mundo? Explique!  

 
 

Exposição: Gláucia e Roteiro: Helinho 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 20-Fevereiro-2011  

2011 – FEVEREIRO, Semana de 21/02-25/02 (Mt 5.14-16) 
 
Dia 21 – Segunda: Texto: Gn 1.14-16 
Para pensar: No princípio Deus criou dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia e 
o menor para governar a noite. 
- Quanto mais os luzeiros tentam se esconderem, no caso de um eclipse, mais chama a 
atenção dos homens. 
- A luz da sua vida tem orientado a vida de outros? 
1 - O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 22 – Terça: Texto: Sl 13.1-16 
Para pensar – A sensação de ser esquecido por Deus deve produzir na pessoa oração e fé, e 
não medo e desespero. 
- A ação do Senhor ilumina os olhos dos seus filhos, e afugenta o desânimo para produzir 
vida alegre. 
- Os desafios da sua vida são reais ou imaginários? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 23 – Quarta: Texto: Is 9.1-3 
Para pensar – Por mais densa que seja as trevas que dominam sobre uma comunidade ou 
pessoa, não será para sempre. 
- Zebulom e Naftali verá o brilho da luz e a fuga das trevas com a chegada de Jesus. 
- Quem pode mudar sua tristeza em canto e a sua noite em dia? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 24 – Quinta: Texto: 1 Jo 1.5-7 
Para pensar – Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não tem comunhão com Ele. 
- Da mesma forma que a escuridão não pode existir na presença da luz, o pecado não pode 
existir na presença do Deus Santo. 
- O que pode definir o meu grau de envolvimento com Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 25 – Sexta: Texto: Jo 3.19-21 
Para pensar – O que evidencia o nosso amor a Deus é a mudança de direção da caminhada 
que empreendemos em busca da luz. 
- A escuridão só é boa quando temos algo para esconder. Mas a luz é indispensável quando 
tencionamos andar sem cair. 
- Você está disposto a entregar as chaves de todos os compartimentos do seu coração a uma 
visita de Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 13-Fevereiro-2011  

O perdão incomparável 
Mq 7.14-20. 

 
Resumo: 
Não importa quão terrível tenha sido o nosso pecado no passado, 
sempre há esperança para o futuro quando entregamos nossas 
vidas aos cuidados de Deus, o pastor de Israel. 
À medida que buscamos realizar a vontade de Deus para nós, 
experimentaremos o completo perdão e os benefícios da sua 
perfeita compaixão. 
Ele nos fortalecerá para lutar contra o poder dos inimigos nos 
tornando abençoadores de outros. Podemos ter certeza da sua 
fidelidade ao olhar para traz e constatar com Ele mantém a sua 
aliança desde Abraão, Isaque e Jacó até nós. Ele trabalha 
incansavelmente pela nossa felicidade! 
 
Motivos de Oração: 
- Peça a Deus nos dê desejo e vontade de colocar nossa vida 
nossa vida em dia com Ele. 
- Peça humildade e submissão para aceitarmos o pastoreio Dele. 
- Louve a Deus porque Ele esquece os nossos pecados, mas 
nunca se esquece de nós. 
 
Para refletir: 
- Em que Deus é diferente de nós? Explique! 
- O que é necessário fazer para mantermos um relacionamento 
vivo? 
- Que milagres atuais Deus têm realizado em sua vida?   

 
 
 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho 
 
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  

 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 13-Fevereiro-2011  

2011 – FEVEREIRO, Semana de 14/02-18/02 (Mq 7.14-20) 
 
Dia 14 – Segunda: Texto: Mq 2.6-7 
Para pensar Deus permite que seu povo desobediente saiba que Ele planeja discipliná-los 
porque Ele os ama, não porque queira vingança.  
- Deus deseja resgatar e manter um relacionamento saudável com sue povo. 
- O que você deve fazer com relação ao pecado? 
1 - O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 15 – Terça: Texto: Ma 4.6-7 
Para pensar – Observe o quanto Deus se preocupa com as pessoas machucadas e rejeitadas 
pela sociedade. 
- Embora a disciplina de Deus pareça dura, ela nos ajuda a perceber as forças ruins da nossa 
vida. É daí que vem o impulso que precisamos para alcançar a recuperação. 
- Você compartilha a atuação de Deus na sua vida? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 16 – Quarta: Texto: Mq 1.12-16 
Para pensar – Se não houver arrependimento da má conduta e do pecado, não devemos 
esperar pelas bênçãos de Deus. 
- Tenha muito cuidado pois o pecado é contagioso e seus efeitos são de grande alcance. 
- O pecado causa repulsa ou te atrai? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 17 – Quinta: Texto: Mq 6.4-5 
Para pensar – Há um risco muito grande do homem tornar-se convencido e auto-suficiente, 
esquecendo-se de que é incapaz sem o poder de Deus. 
- Tendemos a depositar em nossa conta os méritos de Deus. Cuidado! 
- Você se lembra de algo que Deus fez em sua vida? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 18 – Sexta: Texto: Mq 7.15-20 
Para pensar – Não importa como tenha sido nossos pecados passados, sempre há esperança 
para o futuro quando voltamos nossa vida para Deus. 
- À medida que obedecemos as orientações do Pastor de Israel, experimentamos o perdão e 
a sua perfeita compaixão. 
- Você quer ser pastoreado ou se vira sozinho? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro de 06-Fevereiro-2011  

 
At 4.32-37 

Ninguém faz sucesso sozinho 
 
O Dr. Lucas relata o crescimento da comunidade. 
Agora, há uma multidão de crentes, pois como fermento o 
evangelho penetra e transforma a sociedade. O maior 
responsável desse crescimento é o espírito de comunhão que 
gera acordo fraterno e partilha dos bens. 
Não há instituição de pedágio ou uma espécie de cooperativa. Ao 
contrário, trata-se de partilha livre e consciente, marcada pela 
carência de modo a estreitar a distância entre ricos e pobres. 
O exemplo de Barnabé mostra que a comunidade primitiva vence 
o espírito de posse e propriedade privada, porque os bens são 
destinados ao uso comum de todos. 
 
Motivos de oração: 
- Louve a Deus pela oportunidade de protestar de forma pacífica, 
contra a sociedade opressora. 
- Peça a Deus que abra os nossos olhos para ver na dificuldade 
um incentivo ao espírito de comunhão. 
 
Para pensar: 
- O grande projeto da sua vida, contribui para uma comunidade 
obediente a Deus e a valorização do próximo? Como? 
- Se ninguém faz sucesso sozinho, a quem você pretende ajudar? 
- O que poderia ser feito coletivamente entre igreja e comunidade, 
na sua opinião? 

 
 
 
 
 

Exposição e Roteiro: Helinho 
 
 

 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  

 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 06-Fevereiro-2011  

2011 – FEVEREIRO, Semana de 07/02-11/02 (At 4.32-37) 
 
Dia 07 – Segunda: Texto: At 2.42-47 
Para pensar Os crentes em Jesus eram muitos e muito unidos pelo batismo, padrão de 
doutrina, comunhão, amor e oração.  
- As celebrações que reuniam os crentes de Jerusalém se realizavam no templo e nas casas. 
- Você sente prazer quando participa da celebração ou abre sua casa para reunião do núcleo8 
1 - O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 08 – Terça: Texto: Lc 22.19-23 
Para pensar – O vínculo existente entre os crentes repousa sobre a pessoa de Jesus, bem 
como a sua manutenção. 
- Quando Jesus faz parte da gente, a gente quer que Ele faça parte de todo mundo. 
- Qual a porcentagem de ocupação de Jesus em sua vida? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 09 – Quarta: Texto: Lv 19.9-10 
Para pensar – A generosidade é um traço do caráter de Deus refletido nos seus seguidores. 
- O pobre, a viúva e o órfão são pessoas que dependem do cuidado da igreja porque não 
possuem defensores. 
- Você tem exercitado este traço de Deus em sua vida? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 10 – Quinta: Texto: At 1.6-8 
Para pensar – O que desviava a igreja do foco de Deus era uma vida boa e abastada, e 
continua sendo até hoje. 
- O testemunho da ressurreição de Jesus, deve ser suficiente para dar alegria incontida à 
igreja. 
- Qual a importância da presença do Espírito Santo na minha vida? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 11 – Sexta: Texto: Dt 17.1 
Para pensar – As ofertas lançadas nos cofres da igreja demonstram as nossas reais 
prioridades. 
- Dê o seu melhor, pois tentavam enganar a Deus pensando que as suas motivações não 
seriam reveladas 
- Que lugar o reino de Deus ocupa na sua lista de prioridades? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 30-Janeiro-2011  

2011 – FEVEREIRO, Semana de 31/01-04/02 (Mc 2.13-17) 
Dia 31 – Segunda: Texto: MT 11.28-30 
Para pensar – Jesus quer atrair para si aqueles que levam nos ombros o peso da 
religiosidade, das tradições para libertá-los.  
- O evangelho de Jesus oferece alternativas aos caídos, aos desorientados; uma possibilidade 
de cura, de recomeço. 
- Como você tem reagido ao convite de Jesus? 
1 - O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 01 – Terça: Texto: Ex 2.23-25 
Para pensar – A transformação da conduta pessoal se dá na essência humana e não só na 
escolha de alternativas. 
- Existem poucos ouvidos e olhos voltados para o anônimo, isso limita oportunidades de 
inclusão e vida. 
- A sua fé tem origem na prática ou na essência do evangelho? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 02 – Quarta: Texto: MT 26.26-28 
Para pensar – Mesa é lugar de repartir e compartilhar o pão, o vinho, que simboliza o 
perdão e a vida estendida aos pecadores. 
- A acessividade de Jesus é um escândalo para os opositores. 
- Você tem reservado um tempo para se assentar à mesa com Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 03 – Quinta: Texto: At 21.7-9 
Para pensar – Casa é lugar de reunir a família de Deus e acolher pecadores para salvação 
em Cristo. 
- Filipe demonstrou que se pode ter uma família comprometida com Deus quando se 
persevera na fé. 
- Na sua casa, há um ambiente favorável para se conhecer e crescer em Jesus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 04 – Sexta: Texto: Jo 10.10-15 
Para pensar – Na nossa jornada cristã sempre aparecerão pessoas para nos desviar da 
missão que recebemos de Deus. 
- Jesus nunca negará um lugar e a sua direção aqueles que se arrependem e querem segui-lo. 
- Você trabalha em parceria com Jesus para salvação dos seus amigos? 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração.  
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 23-Janeiro-2011  

2011 – JANEIRO, Semana de 24-28 (Nm 2.1-10) 
Dia 24 – Segunda: Texto: Et 4.11-17 
Para pensar – A exemplo de Ester, seja qual for a posição que você ocupa; é com certeza 
para beneficiar outras pessoas também.  
- Em vez de sentir-se apavorado com situações aflitivas e difíceis, tome decisões confiando 
em Deus. 
- Você precisa confrontar algum amigo com um assunto delicado, ou sua família sobre 
mudanças que precisam ser feitas? 
1 - O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 25 – Terça: Texto: 1 Jo 4.18-21 
Para pensar – O amor é o remédio contra o medo. Onde há amor aperfeiçoado, o próprio 
terror da morte desaparece, é o que vemos em Neemias (Ne 2.2,3). 
- O amor é pratica e decisão. Ele vem de Deus a nós, por isso pode ser desenvolvido nos 
nossos relacionamentos. 
- Você tem sido impedido de demonstrar amor ao seu próximo por medo de algo ou 
alguém? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 26 – Quarta: Texto: Mt 7.7-12 
Para pensar – Persista em orar ao Senhor pedindo mais conhecimento, paciência, 
sabedoria, amor e coragem. Ele tem tudo isso para você (Ne 2.4). 
- Se os homens (pais humanos) podem ser bondosos, imagine quão amável e generoso Deus 
pode ser. 
- O que você mais gostaria de receber de Deus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 27 – Quinta: Texto: Tg 4.13-17 
Para pensar – O cristão autêntico submete os seus planos ao Senhorio de Deus, conforme 
fez Neemias (Ne 2.6).  
- Planejar o futuro ignorando a existência de Deus é incoerente com a fé genuína que salva, 
a qual naturalmente se submete a Ele. 
- Planejamentos. Como você reagirá se Deus reorganizá-los? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 28 – Sexta: Texto: Gn 14.12-16 
Para pensar – Quando há alguma situação de desconforto ou carência envolvendo 
familiares ou amigos só nos moveremos a favor deles se houver amor em nossos corações. 
- Assim como Neemias, Abraão por amor, não mediu esforços para salvar e reconstruir a 
família de Ló. 
- Quando você é chamado para participar da recuperação de algo ou alguém perdido, qual é 
a sua reação? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração.  
  

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de 16-Janeiro-2011  

2011 – JANEIRO, Semana de 17-21 (Jn 3.1-10) 
Dia 17 – Segunda: 
Para pensar – O crente deve estar sempre pronto para servir a Deus em qualquer lugar e 
situação. Portanto, seja sensível à ordem de Deus. - 1Tm 4.1-5 
- Há ouvidos e corações ávidos por receberem a orientação de Deus, pois estão 
cansados e sobrecarregados pelo pecado. 
- Você acredita que a pregação do evangelho pode mudar o destino de uma pessoa ou 
de uma cidade? 
1 - O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 18 – Terça: 
Para pensar – O pregador do evangelho deve anunciar tanto a ira como a misericórdia, 
tanto a condenação como o perdão de Deus. - At 20.25-28 
- O evangelho proclamado responsabiliza tanto o pregador como o receptor diante de 
Deus. 
- Você sabia que Deus está levantando um pregador com uma mensagem para alcançar 
aquela pessoa que não te ouve? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 19– Quarta: 
Para pensar – Apesar da grande quantidade de pecados dos habitantes de Nínive, 
estavam abertos à mensagem de Deus, arrependeram-se e foram salvos. - Mt 12.39-41 
- Para receber o perdão de Deus é necessário confessar e abandonar a prática do 
pecado, se não a condenação de Deus persistirá. 
- O que você está esperando para arrepender-se? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 20 – Quinta: 
Para pensar – O alcance e a boa resposta que a mensagem de Jonas causou nos 
ninivitas, cancelou a possibilidade de destruição da cidade. - Ap 2.1-7 
- Quando a igreja deixa de ser efetiva na história de uma cidade, ela pode ser removida 
ou apagada. 
- O que leva uma pessoa ou uma cidade ser ameaçada de destruição diante de Deus? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 21 – Sexta: 
Para pensar – A vontade de Deus é suprema acima de todos os governantes, eventos 
históricos e de todas as forças hostis. Nada pode frustrar os seus desígnios. 
Jó 42.1-5 
- É melhor obedecer a ordem de Deus de bom grado e alegria, do que ter que realizá-la 
na marra como aconteceu com Jonas. 
- Você conhece a Deus a ponto de realizar a sua vontade sem questionar? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração.  
 
 
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta baseado no sermão de  09-Janeiro-2011  

2011 – JANEIRO, Semana de 10-14 (Fp 1.19-26) 
Dia 10 – Segunda: 
Para pensar –Paulo estava preso! A esperança o impediu de tornar-se preguiçoso e se 
sentisse entediado. 
Hb 6.9-12 
- Todo esforço cristão humilde e abnegado sedimenta a certeza de um tesouro eterno. 
- De onde vem a certeza de superar os obstáculos que surgem em sua vida? (Fp 1.19) 
1 - O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 11 – Terça: 
Para pensar – O cristão autêntico não deve preocupar-se com a sorte pessoal, mas 
alegrar-se na glória que Cristo receberá, com sua vida ou morte. 
Rm 8.28-30 
- Deus faz o bem surgir de todas as adversidades vivenciadas pelo crente para 
incentivá-lo a ser conforme à imagem de Cristo 
- Se você está em Cristo, qual a diferença de morrer ou viver? (Fp 1.20-21) 
1 – O que o texto fala pra mim? 
2 – Oração. 
 
Dia 12– Quarta: 
Para pensar – Para prestarmos um bom serviço a Deus, precisamos obedecer as 
condições exigidas nas Escrituras. 
Lc 10.38-42 
- Não permita que o seu serviço a Deus, se degenere transformando-se apenas em mera 
ocupação. 
- Você sabia que o serviço a Deus é a cura para o egoísmo? (Fp 1.25) 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 13 – Quinta: 
Para pensar – A visita entre os irmãos estimula o gozo e o crescimento da fé pessoal e 
comunitária em Cristo - At 20.17-21 
- Faz bem para a vida cristã e para a igreja sempre que visitarmos um irmão, 
compartilhar as bênçãos e orar juntos. 
- Você já pensou em nunca sair de uma casa, seja de quem for, sem fazer uma oração? 
1 – O que o texto fala pra mim?  2 – Oração. 
 
Dia 14 – Sexta: 
Para pensar – Quem já conhece a Jesus e desfruta da presença dele é obrigado a 
compartilhar o seu evangelho com outros - I Co 9.16-18 
- Quem nasceu duas vezes é um missionário e quem nasceu uma vez é um campo 
missionário. 
- Como conseguiremos dormir, omitindo as boas novas da vida eterna de um mundo 
que está morrendo? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração.  
 

------- Cada casa uma igreja, cada membro um ministro e missionário ------  
 



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Quarto de Escuta 02-Janeiro-2011  

2011 – JANEIRO, Semana de 03-07 
Dia 03 – Segunda: 
Para pensar –Deus tirou o povo do Egito, conduziu no deserto até Canaã, terra habitada 
por povos extremamente perversos para ser conquistada. 
At 18.9-11 
- A obediência, a pureza e a presença de Deus como nosso aliado é a garanta do nosso 
sucesso. 
- Você se sente encorajado a conquistar como o evangelho, a sua cidade para Cristo? 
1 - O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 04 – Terça: 
Para pensar – A essência do pecado é um coração rebelde. 
Ez 20.7-8 
- Há alguma prática de pecado em sua vida que pode levá-lo à rebeldia? 
- Às vezes parece mais fácil nos unirmos à prática do pecado com outros do que sentir-
se um crente isolado em busca da santificação. 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 05– Quarta: 
Para pensar – A evidência mais forte da presença de Deus no coração humano está na 
capacidade de amar o semelhante ou o diferente, mesmo quando este o tem como 
inimigo.   Mt 5.43-47 
- Se você não é capaz de pedir ou conceder perdão a alguém, o seu relacionamento com 
Deus está interrompido, estacionado, impedido. 
- Você possui alguma demanda com alguém? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 06 – Quinta: 
Para pensar – Como um tipo de Cristo, Moisés e Arão se põe de rosto em terra como 
mediador entre Deus e os israelitas pedindo misericórdia por eles. 
I Tm 2.1-6 
- A oração é uma arma concedida a nós crentes e possui poder de intervir na história 
vivencial das pessoas que conhecemos 
- Você já pensou em se dispor como solução para suprir a carência do outro? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração. 
 
Dia 07 – Sexta: 
Para pensar – A um passo de Canaã o povo resolveu apedrejar o seu libertador (Nm 
14.10), igual à ação dos judeus em crucificar Jesus, o autor da vida (At 3.15) 
Mc 15.22-32 
- Tal pecado custou a vida de toda uma geração, além de ser deserdada por Deus. 
- Como você tem agido e reagido com relação aos líderes da igreja? 
1 – O que o texto fala pra mim? 2 – Oração.  
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