
Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 3 a 6 – Dezembro - 2012.  

 
NATAL INVERTIDO: Sem Festa. (Mens.: Cantata coral IPV)   

 
Sl 8.5-9; Rm 1.21-25; Jo 17.4-23   

 
A peça que faltava.  
Se existe uma coisa que todas as pessoas –crentes ou descrentes – têm em 
comum, é a busca por aquilo que trará permanente satisfação. É como se 
cada pessoa fosse um quebra-cabeça com uma peça vital faltando. O vazio 
que as pessoas sentem as impulsiona a uma busca, por toda a vida, desse 
algo que lhe falta.  
 
O que tínhamos que foi perdido.  
Como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o ambiente natural era 
de felicidade, sentido, relevância, esperança, esplendor, magestade, grandeza, 
renome, brilho e concretização completa na glorificação do Criador. Esta glória 
é a peça que falta. Perdemos a capacidade da glorificação, da glória que 
satisfaz verdadeiramente o ser humano.  
 
Familiaridade com a Glória  
É para isto que Jesus nasceu. Humilhando-se para experimentar e mostrar 
como homem-comum a Glória do Pai. Em Jesus, o próprio Deus nascido de 
mulher, é a única maneira que temos como pecadores, sem a peça que falta, 
de atender ao objetivo número UM do homem: Glorificar a Deus e gozar a vida 
Nele para sempre.     
 
Pensar, debater e responder: 
 

1. A igreja, a sociedade, a empresa, o governo, o clube, as ONGs, 
reconhecem e honram seus benfeitores. O que as pessoas 
verdadeiramente buscam? O que você espera ter para colocar um fim 
na busca incessante para completar este quebra-cabeça?  
 
2. Jesus disse: “Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam 
um, assim como nós somos um”. Como de fato isto aconteceu na sua 
vida? Qual a sua experiência de viver com Jesus? Como anda o seu 
quarto de escuta pessoal? E o seu Oikós?  
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 19 a 22 – Novembro - 2012.  

 
PROPOSTAS INDECENTES (Mens.: G. Márcio)   

 
Ex 8. 1; 25-32; 10.7-10; 24  

 
Anjos contra o Reino de Deus       
Um terço dos anjos caíram e se armaram numa guerra espiritual constante, 
numa batalha que foi vencida apenas por Jesus, sendo o próprio Deus que se 
doou em amor, socorrendo o homem feito à semelhança Dele. Agora, esta 
salvação, traz ao homem vitória e total liberdade do poder do pecado.  
 
Analogia  
Analogia é uma comparação, semelhança entre coisas diferentes, ligação e 
aproximação de pontos comuns como faz a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 
mostrando sempre em todos os aspectos a obra vicária de Jesus: 1. Egito = 
mundo; 2. Faraó = diabo; 3. Moisés = um tipo de Jesus.  
 
Propostas sutis   
Como há 4 mil anos, ainda hoje, somos tentados com a mesma força para 
desviar o foco de Jesus na vida familiar, educação de filhos e adoração a Deus 
no dia-a-dia dos nossos relacionamentos sociais e do trabalho. 1. Aqui mesmo 
se cultua a Deus. v.25; 2. Não vá muito distante, orai por mim. V.28; 3. Deixe 
os filhos, uma nova geração. 10.11; 4. Deixe os bens aqui. 10.24.     
 
Pensar, debater e responder: 
 

1. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. De segunda a 
domingo você vive só no meio de cristãos ou dentro da igreja? Qual é o 
seu único objetivo insubstituível como cristão? Você foi enviado ao 
mundo por quem e para o que você vive ainda aqui?  
 
2.  A igreja católica afirma (ultimato-339), que em cada 100 pessoas no 
mundo, 70 não sabem quem é Jesus, 27 já ouviram falar e 3 são de 
fato cristãos. Sendo você um dos 3, qual têm sido o foco e alvo da sua 
vida no seu dia-a-dia? O que você tem feito pelo seu Oikós? Qual tem 
sido a sua estratégia com seu filho, apenas levá-lo na igreja?   
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 5 a 8 – Novembro - 2012.  

 
VIDA COM PROPÓSITO E AFETOS DA GRAÇA (Mens.: P.Leal)   

 
Cl 3. 12-17 

Sentido ou propósito da vida    
Felicidade é mais um jeito de ir do que um lugar de chegar. Você foi criado por 
Deus para alinhar-se com Ele, vivendo para os objetivos Dele, sendo possível 
apenas dentro do cristianismo. Ser cristão é saber e confiar que – em corpo e 
alma, na vida e na morte – você não pertence a você mesmo. Você foi 
comprado pelo sangue de Jesus. Isto dá significado, prazer e gera obediência 
aos Seus mandamentos. É cair em si e cair de si.  
 
Ternos afetos da Graça. v. 12 – Ef 5.1-3 
Um coração de ternos afetos não fica parado, mas age! Ele procura suprir as 
necessidades do próximo. Ele dá o que o irmão necessita. Ele dá comida ao 
que tem fome e água ao que tem sede. Esse coração compassivo tem que se 
espelhar na misericórdia do Pai. Vendo como Ele é compassivo com você. 
Assim você pode ser um imitador de Jesus. Porque pratica as suas obras, para 
as quais todos os homens foram criados.  
 
Fé. Entrega. Conversão. I Jo 1.7 - Hb 11.1 
É a certeza consciente de que você ficou totalmente livre da Penalidade 
máxima do pecado: No passado, pela justificação na morte de Jesus.  
No presente, pela santificação no quarto de escuta, ficando livre do Poder do 
pecado. No futuro, pela glorificação na volta de Jesus, quando ficará livre da 
Presença do pecado.  
 
Pensar, debater e responder: 
 

1. Qual a diferença e como é cair em si e cair de si? Pode o 
independente ou auto-suficiente cair de si?  
 
2.  A fé exige entrega. A entrega precede a conversão. O hábito muda o 
caráter. O caráter pode ser transformado pela semelhança de Jesus. 
Conhecendo o que eu devo obedecer, porque é pecado não viver e 
praticar este conhecimento? Dá pra separar conversão e razão?  
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 29 a 31 – Outubro - 2012.  

 
EMBAIXADORES MISSIONAIS (Mens.: Eduardo)   

 
Mt 6. 9-13        

Santificado seja o Teu nome   
Jesus se esvaziou na forma humana, obtendo um coração de carne através de 
Maria e foi exaltado na mais alta posição, para que se dobre todo joelho nos 
céus e na terra e toda língua O confesse como Senhor (Fp 2.7-11).  
 
Venha ao Teu Reino  
Em Jesus entramos noutro estágio da vida cristã. Agora já somos parte do Seu 
Reino. Quer seja administrador, pedreiro, professor ou qualquer profissão 
ficamos frente a frente, olho no olho com o inimigo para penetração consciente 
do Poder de Jesus, servindo e proclamando até chegar o fim, para que este 
Reino cresça e não a gente ou a igreja se torne celebridade (Rm 10.14-15).   
 
Seja feita a Tua vontade  
assim como no céu, buscando de todo coração compreender bem qual é a 
vontade do Senhor (Ef 5.17). Trata-se do Reino do céu sendo representado na 
terra por seus Embaixadores e Sacerdotes Reais, mesmo sem ter ainda de 
fato experimentado o céu. Mas Jesus sim, veio do céu, e nos enviou com o 
seu Poder para toda a terra, não de forma superficial, externa, mas num 
coração de carne e não num coração de pedra que imita sem saber o que faz.  
 
Pensar, debater e responder: 
 

1. Como o embaixador pode representar seu País sem conhecê-lo 
bem? Até que ponto a sua vida de fato representa este novo Reino? 
Como tem sido a sua dedicação como embaixador de Jesus? Você tem 
dedicado tempo parcial, integral ou só final de semana neste Reino?  
 
2. O Quarto de Escuta traz intimidade com Jesus, sendo o alimento 
básico indispensável para promover o envolvimento relacional e de 
transparência com o outro no Núcleo e no Culto. Como tem sido o seu 
Quarto de Escuta diário? O que você tem feito para mostrar Jesus na 
família, pros filhos e amigos?  
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 22 a 25 – Outubro - 2012.  

 
SAL FORA DO SALEIRO (Mens.: G. Márcio)   

 
Mt 5. 13-16        

 
Semente boa   
Semente lançada penetra, germina e produz frutos. Inícios bem elaborados, 
participativos e em comunhão com Deus dá resultados e forma discípulos de 
Jesus.  
 
Forma ou conteúdo  
Jesus é o Mestre dos mestres de didática extraordinariamente simples, 
ensinou de forma clara, humilde e exemplar, fazendo discípulos com conteúdo 
e vida na vida. Fora da forma, da eclesiologia, da religiosidade, lavando os pés 
e invertendo a pirâmide.  
 
Luz e Sal   
Sal é o tempero do mundo. Provoca sede e conserva os valores básicos como 
anticéptico moral natural. O sal deve agir participando no mundo insosso e 
destemperado e não dentro do saleiro ou dentro da igreja.  
Luz mostra a direção, o norte, o foco de Jesus. A luz deve agir onde não tem a 
direção de Jesus e não ficar escondida debaixo da cama ou dentro da igreja.  
 
Pensar, debater e responder: 
 

1. Para nada serve o sal a não ser para ser pisado. Como posso agir 
para ser sal do mundo? Como os cultos, núcleos, escolas e demais 
atividades da igreja podem me impedir de ser sal? Como foi a sua 
última experiência de ser sal? 
 

2. Lamparina não produz uma luz tipo do sol, mas Jesus é a luz do 
mundo comparado com o sol onde todos vêem. Como tem sido a minha 
vida diante dos clientes, amigos, parentes, colegas de trabalho, chefes, 
subalternos, vizinhos? Como a minha luz pode brilhar como o sol?  
 
 
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

 

 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 15 a 18 – Outubro - 2012.  

CONFIAR É DESCANSAR E ESPERAR (Mens.: Pedro Paulo)   
Is 30       

 
Contexto   
Período: 715 a 701 a.C. Israel dividido em dois reinos: reino do Norte (Israel) e 
reino do Sul (Judá).  Império Assírio: O exílio de Israel (722 a.C.) e a ameaça a 
Judá (715 a.C.). O rei de Judá é Ezequias. O profeta é Isaías 
 
Rebeldia e corrupção        
Executam planos e alianças sem a aprovação do Senhor (v.1) 
A ironia estava em se colocar novamente sobre o julgo do Egito!  
Rebeldia e corrupção do povo (v.9) 
O início da corrupção do povo se deu através da apostasia, abandonando a 
Lei e recusando-se a ouvir os profetas do Senhor, dando ouvindo aos falsos 
profetas... o que envolvia mentiras, suborno, aprovação da maldade e injustiça, 
rejeição a lei de Deus. Consequência deste estilo de vida 
A vida que a nação estava levando os conduziria à desgraça. 
 
Advertência e arrependimento  
Deus os adverte com a expectativa de um terrível castigo, lembrando que o 
mal que faziam não ficaria impune (v.14-17). "No arrependimento e no 
descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu 
vigor... (v. 15)”. Confiar é descansar em Deus e esperar, pois Ele tem cuidado 
de nós. IPe 5.6-7.  
 
Pensar, debater e responder: 
 

1. A boa notícia é que Judá tinha um rei temente a Deus, que ouviu a 
advertência e se arrependeu. A má notícia é que após a morte do rei 
Ezequias o povo de Judá continuou rebelde e acabou por ser 
subjugado pelo Império Babilônico, reino este que cumpriu a profecia 
contra a Assíria destruindo-a por completo.  

Como foi e qual foi a última vez que você experimentou o 
arrependimento? 
 

2. Os planos que você faz têm a aprovação de Deus? Você tem 
sujeitado todos eles ao crivo da Palavra de Deus? Aonde você tem 
depositado a sua confiança/segurança? 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 8 a 11 – Outubro - 2012.  

ALEGRIA NA GRAÇA (Mens.: Alzune)   
Sl 90       

 
Autoria   
Moisés é o autor do Salmo 90. Foi escrito em torno de 400 anos antes do autor 
da maioria dos Salmos, Davi. No contexto do deserto, no exílio e na 
expectativa de entrar na terra prometida, ele afirma que só com a presença 
real de Deus, é possível restabelecer a alegria. Moisés pede socorro com a 
volta do Senhor, num entendimento da libertação do Espírito e da Graça de 
Deus.  
 
Sofrimento e depressão       
O sofrimento é natural na conseqüência do pecado. Deus se irou e mostrou 
sua indignação e juízo contra o pecado que gerou a morte, voltando-nos ao pó 
de onde viemos, não sendo possível esconder ou ocultar qualquer atitude ou 
pensamento pecaminoso a quem vamos prestar contas um dia. Hb 4.12-13.  
 
Eternidade recuperada em Jesus  
Perdemos a dimensão da eternidade de Deus e nossos dias são como neblina, 
a relva que seca e não passamos de 70 – 80 anos, sendo um dia, mil anos pra 
Deus.  
Jesus é único que conheceu e experimentou, por ter bebido o cálice da ira de 
Deus sobre o pecado e consolidado o significado da Esperança e a segurança 
da Graça geradora da alegria plena em todos os sentidos pelo contentamento, 
aceitação, determinação e compartilhamento.    
 
Pensar, debater e responder: 
 
1.  A alegria atua em 3 áreas: Física, Mental e Social. O que pode 
representar a alegria em cada área? É possível quem está em Jesus, 
sentir-se deprimido ou triste?  
 
2. Buscar alegria fora do entendimento da graça é viver com máscaras 
debaixo das regras, doutrinas e leis da religião. Como posso viver sem 
medo de Deus e da culpa do passado? Como posso enfrentar a 
realidade da morte física?  
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 1 a  4 – Outubro - 2012.  

COMPROMISSO (Mens.: G. Márcio)   
At 20. 17-38      

 
Direitos e deveres   
Nossos direitos e deveres civis com o Estado, empresa, negócios, profissão, 
não são diferentes dos deveres e direitos com a igreja.  
 
Servindo ao Senhor     
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Servimos ao Senhor não com a 
placa da igreja, cumprindo horários ou como instituição legal. Tudo começa 
com Deus. O compromisso com aquele que é o cabeça e Senhor da igreja, o 
sumo e grande pastor Jesus. Servir aos outros é levar Deus a sério. Servir aos 
outros ensina a servir e relacionar com Pai, como Jesus fez.    
 
Compromissos primários para uma espiritualidade saudável em família  
1. Compromisso pessoal com Deus; 2. Consigo mesmo; 3. Com a Palavra na 
prática; 4. Com a mensagem genuína; 5. Com a instituição organizada; 6. Com 
a mordomia de Deus; 7. Com a afetividade; 8. Com o sofrimento.  
 - Nove pessoas lêem a sua vida e apenas uma lê a bíblia. Somos cartas vivas, 
luz do mundo e carregamos dupla cidadania como embaixadores de Jesus.  
 
Pensar, debater e responder: 
 
1.  O perdão cura a alma e as emoções e normalmente vivemos num 
divórcio da prática sem o compromisso. Qual o manual da vida a ser 
seguido? Como você é conduzido pela Palavra? Onde deve ser 
compartilhada a Palavra v. 20? Porque você é guardado pela Palavra 
compartilhada e vivida e não pela Bíblia?   
 
2. Seus dons, não colocados a serviço é desobediência, negligência, 
pecado, porque gente precisa de gente e os que não trabalham, dá 
trabalho. Sua vida tem maior valor pra você mesmo ou para a sua 
família, comunidade e entorno. v.24? Como posso viver para a glória e 
deleite de Deus?  
 
 
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 24 a 27 – Setembro - 2012.  

O CANTEIRO DA NATUREZA HUMANA  
E CANTEIRO DO ESPÍRITO DE DEUS (Mens.: Reve)   

Gl 5.19-22      
 
Um passeio pela Bíblia pra identificar o Espírito de Deus  
 - Na formação do ser humano. Gn 1.26  
 - Na arquitetura do tabernáculo. Ex 31.2; 35.31  
 - Na capacitação dos 70 auxiliares de Moisés. Nm 11.16-19  
 - Na capacitação dos juízes de Israel. Jz 3.10; 11.29; 14.6,19 – 15.14  
 - Na capacitação dos reis de Israel. ISm 16.13 – Sl 51.11  
 - Na capacitação dos profetas de Israel. IICr 14.10; Mq 3.8; Ez 3.1; 3.12,14  
 - Sobre o povo de Israel e sobre a igreja. Is 32.15; Jl 2.28-29 
 - Sobre Maria para ser mãe de Jesus. Lc 1.35  
 - Promessas por Jesus. Jo 14.16-17; 15.26; 16.7; 16.13; At 1.8  
 - Promessa cumprida. At 2.1-2; 2.3-4;  
 - O Espírito entra e permanece em quem está em Cristo. ICo 6.19; Ef 1.13 
 - Mandamentos positivos do relacionamento com o Espírito. Gl 5.16; Ef 5.18  
 - Mandamentos negativos do relacionamento com o Espírito. Ef 4.30; Its 5.19 
 
Poder na criação    
Fomos feitos pelo criador, inventor e autor da raça humana para relacionarmos 
com Ele em Espírito e uns com os outros em amor. Este Espírito se bem 
alimentado e cuidado, vence o mal e a carne.  
 
Presença do pecado   
A natureza humana decaída com o pecado tende ao mal e nem precisa ser 
alimentada para produzir o que não faz bem ao homem e ao próximo.  
 
Pensar, debater, responder: 
 

1.  Por um homem entrou o pecado no mundo. Onde este homem 
estava? O que este pecado produz? O que tem a ver você com isto? 
Porque você continua pecando até hoje?  
 

2. Por um homem saiu o pecado do mundo. O que este homem fez, 
quem ele é e porque ele fez? É possível vencer o pecado? Como isto é 
possível? Sob qual poder você vive? O que o Espírito produz? Como 
posso envolver outros nesta Graça?  
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 17 a 20 – Setembro - 2012.  

O JANTAR DA GRAÇA (Mens.: Paulo Miguel)   
Lucas 7. 36-50     

 
Dimensão e aplicabilidade da Graça   
 - Muitos conhecem filosófica ou academicamente o que é Graça, sem nunca 
ter experimentado na vida e na vida do outro, tornando a Graça muito barata, 
sem sentido e talvez até paga.  
 - Graça é para ser aplicada, experimentada e vivida no dia-a-dia nos 
relacionamentos familiares e de amizades de graça.  
 
Amor   
Graça sem amor não tem graça.  
Amor é base da graça.  
Comunidade que sabe viver pela Graça, ama.  
 
Presença de Jesus   
Só existe Graça onde Jesus está. A Graça é irresistível ao pecador por que 
Jesus não veio buscar santos ou religiosos, mas transgressores arrependidos 
que entendem a sua realidade pecadora. A Graça é fonte da devoção, da 
piedade, da adoração e gratidão. A Graça é impagável, porque a mulher do 
jantar não tinha como pagar, mas entregou sua vida integral na presença real 
de Jesus.  
 
Pensar, debater, responder: 
 

1.  Igreja é corpo sob a cabeça que é Jesus. Somos uma comunidade 
da Graça? Qual tem sido o seu lugar no jantar da Graça?  
 

2. Vai e não peques mais. O que significa não pecar mais para quem 
continua pecador como a mulher? Como não existe nenhuma 
condenação em Cristo? Sob qual poder eu vivo? Como posso olhar 
unicamente pela Graça e orar um pelo outro?  
  
 
 
 
 
 
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 10 a 13 – Setembro - 2012.  

ORANDO NO NÚCLEO (Mens.: G. Márcio)   
Salmos 5     

 
Receio e Anseio   
 - Tenho receio de ser visto como cafona ou retrógrado pelas pessoas, se eu 
fizer barulho, pular, gritar, dançar e orar muito.  
 - Tenho grande anseio de entrar no silêncio, reflexão pessoal, num prelúdio 
com Deus por um tempo maior todo dia, apesar de ter uma vida muito corrida 
e pouco tempo para o quarto de escuta.  
 
Conceitos  
Conceituamos e citamos definições sobre quase tudo: perdão, amor, oração, 
mas não agimos como deveríamos, gastando tempo com a oração.  
A oração é para ser praticada e usada o tempo todo – 24horas.  
 - Alguém disse: Cada passo que você dá deveria ser uma oração e se o seu 
passo for de fato uma oração, então seu Caminho será um ato sagrado.  
  
Anedonia  
É a perda da capacidade de sentir prazer, próprio dos estados gravemente 
depressivos.  
Cinco práticas para sair da anedonia e ter prazer em orar com intensidade:  
1.Consciência do pecado; 2. Paciência no tempo de Deus; 3. 
Comprometimento, envolvimento comunitário; 4. Confiança no cuidado de 
Deus e 5. Humildade com dependência.  
 
Pensar, debater, responder: 
 

1.  Ele me tirou do poço da perdição. Esperei confiantemente no Senhor 
e Ele se inclinou pra mim. Para que serve o banho, além da limpeza? O 
que nos separa de Deus e causa processos de anedonia? Como devo 
viver com a minha condição pecaminosa e iníqua? Como posso 
assepsia da alma?  
 

2. Húmus = Terra, origem de humildade. Devo pensar além (soberba 
santa!!), aquém (comiseração!!) ou com moderação? Como? Quais os 
benefícios do silêncio, quarto de escuta, solitude? Posso desenvolver a 
mente para a direção do trabalho a partir do descanso com segurança?  
  
 
 

Roteiro: Edgard. 
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Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 3 a 6 – Setembro - 2012.  

 
PRÁ LÁ OU PRÁ CÁ? (Mens: Alves, Zuin e Neves-Alzune)   

Mt 7.13-29     
 
7.13-14   
Não procurem atalhos para chegar em Deus. O mercado está transbordando de 
fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem sucedia que podem ser aplicadas no seu 
tempo livro. Não caiam nesse golpe, ainda que muitos o recomendem. O caminho 
verdadeiro para a vida é difícil, apertado e requer disponibilidade total.  
 
7.15-23 
Tome cuidado com os pregadores muito sorridentes: a sinceridade deles é fabricada. 
Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os 
pregadores são, não o que dizem.  
Saber a senha correta - por exemplo, "Senhor, Senhor"- não levará vocês a nenhum 
lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Posso até 
ver a cena: no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: Senhor, 
nós pregamos a Mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que nossos projetos 
eram patrocinados por Deus. Sabem o que vou responder? Vocês perderam a 
oportunidade. Tudo que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me 
impressionam nem um pouco. Fora daqui!.  
 
7.24-29 
Os meus conselhos não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de 
uma casa, que resulta em melhora de padrão. Eles são o próprio alicerce, a base de 
sua vida. Se vocês puserem em prática, serão como pedreiros competentes, que 
constroem sua casa sobre a solidez da rocha.  
Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para estudar sem a prática na própria 
vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. 
Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Era obvio que ele vivia o 
que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo.  
 
Pensar, debater, responder: 
 

1. O grande mandamento é o do amor, que obedecido e caminhando 
com Jesus, haverá construção na Rocha. Como posso fazer para 
obedecer? Onde está a sua mente conforme Rm 8.5?    
 

2. A caminhada com Jesus restringe a sua liberdade? Será que é 
preciso compromisso e sofrer até as últimas conseqüências pra seguir 
a Jesus? Um falso mensageiro pode ser honesto e de boas intenções?  
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 27 a30 – Agosto - 2012.  

Aprendendo a educar os filhos como Maria e José 
Mensagem Rev. Élben César (Batismo infantil Manuella)  

 
Introdução  
 
Texto base: Lucas 2.21-52 
-Lucas 2.21 – Com sete dias de nascido, Jesus é circuncidado e batizado como ato de 
confirmação da promessa ( ...Pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele 
nascer). 
-Lucas 2.22 – Quarenta dias depois, aconteceram tanto a cerimônia da purificação 
como a apresentação de Jesus diante do Senhor (Templo). 
-Lucas 2.40: Jesus tinha um crescimento harmonioso, ou seja, tanto corporal, como 
mental, como espiritual, um crescimento integral e não parcial entendendo o indivíduo 
como único (Ex: Taxa de suicídios no Japão). 
-Lucas 2.41: Anualmente, pais e filho, iam ao templo para celebrar a festa da páscoa 
(tradição e profecia). 
-Lucas 2.42: Com 12 anos Jesus começou a participar das discussões do templo com 
os sacerdotes e mestres da lei. 
-Lucas 2.51: Jesus era submisso aos pais, mesmo sendo o Verbo de Deus, eles lhe 
inculcavam os ensinamentos. 
-Lucas 2.52: Crescia em graça perante Deus e os homens. 
 
Comentários e questionamentos 
-Hoje em dia e fala em deixar os filhos em liberdade para escolher o caminho 
que eles desejam seguir, pelo menos até a adolescência. Só que o papel da 
escola, da sociedade, da mídia entre tantos outros, é o de influenciar e 
direcionar o indivíduo. O que você pensa sobre esse assunto? O que diz a 
Bíblia a respeito (Provérbios 22.6)?  
 
-As crianças aprendem com o exemplo (Luka e Ciulik, 2010). Diante disso, é 
suficiente, nós adultos, falar e não agir? Qual o exemplo que Maria e José 
davam a Jesus (Lucas 2.22 e 41)? 
 
-A educação cristã deve estar acompanhada de oração, exemplo e palavra 
(Lucas 4.4). Será suficiente só o tempo que as crianças passam no culto 
infantil, aos domingos? 
 
-Nós como filhos de Deus (Adultos) precisamos ser ensinados por Ele. Há 
diferença entre o ensino recebido quando crianças e quando adultos? Como 
isso se reflete no nosso caminhar com Cristo? (Prov. 3.1-7) 
 
 

Roteiro: Khaterine. 
 

 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 20 a 23 – Agosto - 2012.  

 
FATORES DA VITÓRIA (Mens: P. Leal)   

II Cr 29. 1-11; 32. 1-8    
 
Atitudes espirituais de um líder fiel.   
Um pouco antes do capitulo 29 vê-se o reinado péssimo de Acaz em todos os 
sentidos. Morrendo Acaz, e seu filho Ezequias em confronto direto com 
Senaqueribe, com decisões fortíssimas e convictas aos 25 anos de defender 
contra os inimigos e satanás, restaurar, recuperar, restabelecer, reavivar a 
santidade e reacender em todo o povo o princípio de obediência e confiança 
em Deus, pela atuação do Espírito Santo.   
 
Atitudes do povo liderado  
Atuando juntos com a convicção do chamado de Deus como Sacerdotes 
Reais, para fazer discípulos com a própria vida, respondendo à liderança 
centrada e convicta de Ezequiel.  
Houve confiança no líder e cada um exercia plenamente o seu papel como 
parte do Corpo intransferível a outro.  
O ânimo com a segurança em Deus e a confiança na liderança constituída são 
fatores de sucesso e vitória na caminhada cristã.  
 
Marcas da vitória 
Teocentricidade – Cristocentrico (fator básico: restauração de vida e confissão 
de pecados). Liderança preparada e unida (unidade na diversidade – temor, 
humildade, sabedoria, democracia, união, vigilância). Povo consciente e unido 
(confiante na sua liderança – consideração, sustento, apoio, respeito).  
 
Pensar, debater, responder: 
 

1. Como restaurar vidas e criar um ambiente de confissão de pecados? 
Quais atitudes eu devo ter, por uma igreja saudável e que valha a pena 
com relevância e espiritualidade profunda?  
 

2. Que importância tem a igreja e o núcleo pra minha vida pessoal e da 
minha família?  
 

3. Estou fazendo a minha parte como líder? Estou fazendo a minha 
parte como liderado ou como parte do Corpo? Como? Por que?  
 
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 13 a 17 – Agosto - 2012.  

 
A OLIMPÍADA CRISTÃ (Mens: G.Márcio)   

I Co 9. 24-27    
 
O que o discípulo precisa?   
1. Vida intensa de oração.  Oração como tônico na vida.   
2. Leitura da bíblia. Contato diário. Quarto de escuta a sós com Deus.  
3. Vigilância. Discernimento de Deus. Vigiar, Melhorar a audição e visão.  
4. Amor prático, concreto, genuíno e bíblico da eternidade.  
5. Meta. Primeira meta é tornar-se parecido com Jesus. A vida não é uma 
colônia de férias ou de preguiçosos. Fomos chamados para lutar, correr, 
crescer todos os dias na graça. Sonhar como poemas e feituras Dele.  
Corrida, olimpíada?  
A corrida do cristão sincero é a corrida de Deus para nós. Nela não estaremos 
sós e nunca seremos deixados à própria sorte, porque estaríamos todos 
condenados à destruição. Quem está apto para correr por suas próprias forças 
a corrida da fé? Ninguém! A corrida que Deus nos propõe é a corrida da graça 
que nos capacita para a Vitória. Além disso, estando determinada por Deus, 
ninguém, sendo cristão autêntico, ficará fora dessa corrida. Deus a determinou 
para todos nós, assim como determinou sermos cheios do Espírito Santo. 
Estas duas ordens não são escolhas opcionais ao cristão de coração honesto 
e sincero. "Olhando para o autor da fé, considerai, pois, atentamente, aquele 
que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não 
fatigueis, desmaiando em vossas almas" (Hb 12.2-3). 
 
Pensar, debater, responder: 
 

1. Você é de fato um discípulo de Jesus? Existe cristianismo sem lutas, 
barreiras, corridas e obstáculos?  
 

2. Com qual entusiasmo ou motivação? Que tipo de disciplina? Com 
qual performance? Qual aparência física e emocional, você deve correr 
a corrida cristã?  
 

3. Qual recompensa você espera? Como é esta coroa incorruptível? O 
que tem sustentado a sua fé? Como você demonstra sua fé e corrida 
cristã aos que ainda não conhecem Jesus?  
 
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 6 a 9 – Agosto - 2012.  

 
O MISTÉRIO DA PIEDADE (Mens: Lissander)   

I Tm 1. 1-20    
 
Nossa piedade não é definida pela moda religiosa, pelos gurus religiosos, pela 
nossa igreja (por melhor que ela seja), nem muito menos pela nossa 
comodidade. Nossa piedade é definida, moldada e amadurecida pela vida e 
obra de Jesus Cristo. Por isso, somos chamados cristãos. Parece óbvio falar 
isso, mas é o divisor de águas para a religiosidade, tão pronta em aceitar 
fenômenos sobrenaturais, mas tão preguiçosa em caminhar os passos de 
Jesus na terra. Como lembra Hebreus: “olhando para o autor e consumador da 
fé” (Hb 12.2). 
 
A jornada de Jesus e qual deve ser sua resposta (piedade): 
Jesus foi manifestado em corpo. Devemos responder a ele com nosso 
corpo, não apenas com uma teoria abstrata sobre céu e inferno. 
Jesus foi justificado no Espírito e visto pelos anjos. Devemos nos 
submeter à santificação do mesmo Espírito que nos justificou, por meio do 
sacrifício de Jesus, e nos entregar aos cuidados do seu exército angelical de 
amor. 
Jesus foi pregado-anunciado aos gentios (não-judeus) e crido no mundo. 
Devemos proclamá-lo ao mundo, como resposta nossa ao seu amor, para que 
haja fé verdadeira em todo canto. Nossa voz é eco às vozes dos irmãos que 
pregaram e anunciaram Jesus em todo tempo. Aqui a jornada de Jesus se 
junta ao futuro. 
Jesus foi recebido acima na glória. Vivemos uma vida que glorifique seu 
nome aqui na terra, como antecipação do futuro (Ap. 5.11-14). 
 
Pensar, responder: 
 
• 1. Você é de fato um discípulo de Jesus? Sua piedade é 
baseada na igreja, em ritos e costumes ou no próprio Deus? O que 
sustenta a sua fé?  
 
• 2. Como está a sua disposição, alegria e coragem para 
caminhar junto com Ele neste mundo difícil, expressando o amor de 
Deus? Ou apenas você vive uma forma confortável e teórica da fé 
cristã? Que caminho você deve seguir?  
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

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



Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 2 a 6 – Julho - 2012.  

 
ALTOS E BAIXOS DA VIDA CRISTÃ (Mens: Ari)   

I Sm 15.1-9    
 
Os Amalequitas são descendentes de Esaú. Esaú foi um homem 
impuro e profano. Profanos são os fora do seu tempo, desligados de 
Deus, inimigos de Deus, ao contrário de Santos, somos separados para 
Deus. Os traços e características de famílias passam de geração em 
geração. Os Amalequitas são de uma geração inimiga de Deus. 
Queriam ver extinto o plano de salvação de Deus através do Messias 
Jesus. Daí a ordem de Deus, em amor pela salvação e resgate do 
homem. Hoje somos o exemplo vivo da salvação.  
O exército Amalequita, foi como os nossos pecados de hoje, que 
paralisam a nossa comunhão com o Salvador.  
Saul saiu, mas não destruiu tudo que Deus pediu. Da mesma forma 
hoje mantemos certos pecados de “estimação” nos dominando até sem 
percebermos. Deixamos brechas para o ataque de satanás. Somos 
atacados quando saímos da coluna de proteção, ficando cansados, 
deprimidos e fracos, tornando-nos presas fáceis, ao deixarmos de 
congregar ou afastarmos do relacionamento do Núcleo. Desiludimos 
facilmente um com o outro e enfraquecemos mutuamente.  
 

Pensar, responder: 

• 1. Quais são os pontos fracos da nossa vida que atrapalham a 
nossa comunhão com Deus?  

• 2. Quais as coisas que normalmente nos ifluenciam até sem 
percebermos?  

• 3. O que e quem você precisa perdoar? O que está te 
dominando que precisa morrer urgentemente?  

 
 

 
 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro Núcleo – 25 a 29 - Junho-2012.  

 
CONCILIAR SOFRIMENTO COM DEUS (Mens: G. Márcio)   

Sl 88    
 
No Éden houve a nossa separação do Criador. A humanidade caiu e 
ficou isolada do relacionamento e comunhão com o Pai e Criador de 
todas as coisas e do homem à Sua imagem e semelhança.  
Mas o próprio Criador, por ser amor, providenciou o retorno à Sua 
comunhão pagando o preço da queda, pelo sacrifício do Seu único 
Filho Jesus, suficiente para toda a humanidade.  
Assim podemos entender o contraditório: O amor e o mal juntos. Jesus 
o pão da vida teve fome. Sofrimento e fé. Piedade e sabedoria com o 
sentimento de abandono e desprezo. Vida à beira da morte.  
Mas são os valores do Reino, a justiça e o amor incondicional e gratuito 
de Deus que nos ensinam a viver neste mundo até o dia final do juízo, 
quando entraremos em novos céus e novas terras pra sempre sem a 
presença do pecado, como diz o Sl 73. 17: “Até que orando e lendo a Bíblia 

no quarto de escuta e em comunhão com os irmãos na igreja, percebi e entendi o fim 
deles”.  

Pensar, responder: 

• 1. Você já passou por alguma mágoa ou sofrimento quase 
insuportável na vida? Como saiu desta?  

• 2. Como podemos conciliar o sofrimento humano, com um Deus 
amoroso, criador e criativo? Será que Deus está de fato no 
controle de tudo no universo?  

• 3. É possível ser alegre e contente em qualquer situação? 
Como podemos conviver com perguntas sem respostas? O que 
é fé ultra-circunstancial?  

 
 
 

 
 

 
 

Roteiro: Edgard. 
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Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo – 18 a 22 - Junho-2012.  

 
VALORES DO REINO (Mensagem P.Leal)   

Mt 6. 25-34    
 
Os valores do Reino ao qual pertencemos são invertidos ou ao 
contrário da lógica deste mundo no qual vivemos, sendo sal e luz: Amar 
o inimigo; Morrer para viver; Entregar para ter vitória; Dar a outra face; 
Ninguém pode fazer o tempo, pois o Reino é eterno e ao mesmo tempo 
no presente vivendo numa santidade mundana, discernindo tudo 
espiritualmente; No Reino existem sabedoria e humildade, em 
adequada visão, foco completo e perfeito; O Reino se manifesta e se 
materializa nos corações, no interior, no íntimo e nos relacionamentos; 
No Reino adoramos independente das circunstâncias, motivados pelo 
amor e pela esperança da volta de Jesus; Avivamento Espiritual é a 
decisão e compromisso diário por andar no Espírito a serviço do Reino, 
conforme Mt 6. 33-34: “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e 

todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de 
amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal”.  

Pensar, responder: 

• Em que devo colocar o centro da minha atenção?  
• Qual é o real valor que tenho buscado para minha família?  
• Porque eu preciso andar constantemente de fuzil na mão?  
 
• Sendo Deus que de fato vence a guerra, qual é o caminho 

estratégico pra minha vitória?  
• O que o Espírito faz produzir como Servos do Senhor? v. 25.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Roteiro: Edgard. 
 

 

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

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo – 11 a 15 - Junho-2012.  

 
SANTIDADE EM DUAS ASAS (Mensagem G.Márcio)   

Mt 21. 12-17    
 
O tempo investido na igreja é um prolongamento do nosso tempo 
investido com o Senhor no quarto de escuta diário e em culto familiar, 
uma vez que somos edificados para morada de Deus em Espírito, 
conforme Ef 2.20-22: “Vocês são como um edifício e estão construídos sobre 
o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental 
desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e 
faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês 
também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, 
para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito”.  
 
O ajuntamento/assembléia são as várias igrejas reunidas juntas numa 
grande Asa para adoração comunitária, uma vez que nós somos a 
casa do Senhor ou templo do Espírito Santo.  
 
O encontro de convivência/prática num núcleo relacional numa casa é 
também igreja, que se reúne numa Asa pequena para aprendizado e 
prática da comunhão em santificação.  
 

Pensar, responder: 

• Louvar e cantar são a mesma coisa? Qual a diferença?   
• Você crê na cura da alma que louva ao Senhor?  
• O que te move a vir relacionar num núcleo e ir no culto?  
• Como você cuida do seu domingo? Todo dia é domingo pra 

você?  
• Qual louvor Deus espera de você? v. 15-16.  

 
 
 
 

 
 

Roteiro: Edgard. 
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Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo – 4 a 8 - Junho-2012.  

 
LIBERTAÇÃO – SALVOS DE QUE? (Mensagem)   

Ex 14. 5-14   
 
Redenção é uma palavra básica do cristianismo.  
Tornamo-nos escravos do pecado e Jesus nos liberta desta escravidão. 
Ele livrou-nos do poder do pecado e ainda vai nos livrar da presença do 
pecado no futuro.  
Se de fato estamos libertos da escravidão, podemos viver em 
abundância de alegria e comunhão relacional sem ceder ao domínio da 
escravidão ou do pecado. Isto é, já que saímos da escravidão, é 
preciso que abandonemos uma vida de escravo ou que tenha de fazer 
alguma coisa para se conseguir ser livre.    
Alguns estão livres da escravidão, mas não abandona uma vida de 
escravo e sofrimentos. Vivemos muitas vezes como idólatras, tristes, 
cansados, reclamando, irados, magoados e sem perdoar um ao outro.  
O caminho, a salvação, foi dado primeiro, depois veio a lei.    
 

Pensar, responder: 

• Quais são os ídolos que eu consigo identificar em minha vida e 
o que devo fazer para abandoná-los?  

• Como o conhecimento e entendimento da Graça de Deus têm 
influenciado minha relação comigo mesmo, com os outros (que 
me afetam), com a vida e com a missão de ser sal e luz?  

• Em quais áreas da minha vida precisa experimentar mais 
efetivamente a libertação e salvação conquistada por Jesus e 
qual tem sido o meu comprometimento neste processo?  

 
 
 
 
 

Roteiro: Edgard/Manfredo. 
 

 

 

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

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo – 28-31–MAIO-2012.  

 
PAI NOSSO (Mensagem)   

Mt 6. 9-15 e Lc 11. 1   
 
“Pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre”.  
“Ensina-nos a orar”.  

• O que te chamou atenção na mensagem de ontem?  
• O que alterou no seu pensamento e prática daqui pra frente?  

 
Conectando Efésios  

 
EXISTE SOMENTE UM CORPO  

 
Ef 4. 7-16    
 
Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só batismo, uma 
só fé, um só Senhor, um só Deus que nos chamou para 
aperfeiçoamento na unidade, sendo humildes, bem educados, 
pacientes e suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para 
conservar a paz, que é a união que o Espírito produz.  
 

Pensar, responder: 

� Todas as denominações estão unidas em Cristo, de 
acordo com este ensino? 

� Há necessidade de mais revelação para os santos serem 
perfeitos, como Jesus?  

� Qual a diferença entre ministério e serviço? O que é dom, 
de quem é o dom e para que serve?  

 
 
 

Roteiro: Edgard. 
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Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo – 26-31–março-2012.  

 
PERDENDO PARA GANHAR  

 
 
Fp 3. 1-11   
 
 
 
SUGESTÕES DE ALGUMAS PERGUNTAS  
 
 

1. ADORAÇÃO VERDADEIRA 
Qual seria a falsa adoração ou a falsa circuncisão?  
Qual é a circuncisão do coração?  
Pode haver adoração sem a intermediação de Jesus?     
 

2. CONTABILIDADE DE PAULO 
Isto fez orgulhoso e subiu à cabeça de Paulo?  
Como Paulo reavaliou seu ativo corrente?  
Podemos nos apegar aos valores religiosos e ganhar a Cristo ao 
mesmo tempo? 
 

3. VALOR REAL 
Como Cristo pode ser de valor eterno para cada um de nós?  
Como podemos conhecer a Cristo, cancelando a coluna de recursos, 
cheia das nossas boas obras?  
O que é perder tudo?  
Será que podemos fazer de Deus, nosso devedor? 
 
 
Foco: Onde você está em relação a perder tudo a fim de ganhar a 
Cristo?  

 
 
 

Exposição e Roteiro: Edgard. 
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Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo – 05–março-2012.  

 
FEITOS HERANÇA  

 
Ef 1. 7-14  
Temos a redenção, a remissão dos pecados pelo sangue. As bênçãos 
espirituais são encontradas "em Cristo" e não no mundo, não na igreja 
ou no pastor. Fora de Cristo, realmente não há bênçãos, somente bens 
físicos, que perecerão quando morrermos.  
Todos que forem adotados em Jesus receberão a mesma herança do 
filho legítimo e primogênito Jesus – Rm 8.15-17. 
 - Igreja é corpo onde cada um tem uma tarefa que ninguém pode fazer 
por ele. Cada um tem uma habilidade diferente e complementar. Corpo 
onde todos estão doentes, carentes, com problemas para ajuda mútua.  
Corpo onde há serviço, ministério e comprometimento pessoal, familiar 
para relacionamentos.  
 - Veja 7 características do fiel que é o verdadeiro servo:  
Disponível a qualquer momento; Atenção às necessidades dos outros; 
Faz o melhor possível; Igual dedicação a toda tarefa; Fiel no ministério; 
Mantêm em discrição; Pensa como administrador e não dono.  
 
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO NO NÚCLEO:  
 

 - O que é herança?  

 - O que é, e quem é o Penhor?  

 - Que propriedade e quando será o resgate?  
 
 

Sexta, 6 na Sexta, 6 na Sexta, 6 na Sexta, 6 na 
IPV com o G. IPV com o G. IPV com o G. IPV com o G. 

MMMMáááárciorciorciorcio
 

Exposição: GMárcio – Roteiro: Edgard. 
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Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo – 27 – fevereiro - 2012  

 
PRIVILÉGIO DA ADOÇÃO  

 
Ef 1.4-6 
"E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos".  
Os cristãos são filhos de Deus por adoção. A adoção é sempre questão de escolha 
pessoal, enquanto o filho que vem pela natureza tem que ser aceito quando vem. Ele 
determinou desde antes do começo do mundo que adotaria todos os que estão em 
Cristo. A adoção por Deus não é apenas uma adoção por acaso. É uma escolha 
feita "por meio de Jesus Cristo", se respondemos em obediência ao evangelho de 
seu Filho, Deus nos adota Nele. 
 
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO NO NÚCLEO:  
 

 - Como as pessoas são "predestinadas" em Cristo? 

 - Qual a implicação direta de sermos adotados?  

 - Pelo que devemos orar quando pedimos bênçãos reais em 
Cristo? Dinheiro? Saúde? Amor? Alguma outra coisa? 

 - Você consegue imaginar-se parecido com Jesus?  
 
 
SUGESTÃO PARA RELACIONAR-SE NO NÚCLEO:  
1º. Momento: Identificar a Presença de Jesus, quebrando gelos, cantando, orando e 
abraçando.  
2º. Momento: Sentir o Poder de Jesus, estudando, discutindo, compartilhando 
experiências e aplicando o princípio do texto na vida.  
3º. Momento: Aplicar o Propósito de Jesus, com o seu Oikós, intercedendo pelo amigo, 
visitando e mostrando Jesus pra ele na sua vida.  
4º. Momento: Intimidade com Jesus no seu quarto de escuta diário.   
 

Exposição: GMárcio – Roteiro: Edgard. 
 

 

 

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

 
 

Comunidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro Núcleo – 13-fevereiro-2012  

 
FIÉIS EM JESUS  

 
Ef 1 
 
• O que te chamou a atenção na exposição deste texto? 
• Qual foi o efeito prático estimulado na sua vida?  
 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO NO NÚCLEO:  
 
Porque apóstolo pela vontade de Deus?   
 
Quem são os santos?  
 
Como posso ser considerado fiel?  
 
Você consegue imaginar-se parecido com Jesus?  
 
 
SUGESTÃO PARA ORAÇÃO:  
Oikós (pelo amigo que você está se aproximando).  
Nossos apoiados de longe e seus ministérios.  
Motivos listados no Boletim.   
 

 

 

 

SEU ‘QUARTO DE ESCUTA’ DA SEMANA:  
 

1. Responda o que o texto ensina?  
2. O que o texto fala pra minha vida pessoal?  
3. Orar aplicando o texto no dia de hoje.  
 

Segunda -  Ef 1.1-2;  
Terça -  Ef 1.3-6;  
Quarta -  Ef 1.7-11;  
Quinta -  Ef 1.12-16;  
Sexta -  Ef 1. 17-20;  
Sábado -  Ef 1. 21-23.  
 

Exposição: GMárcio – Roteiro: Edgard. 
 

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


