
ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 1º – Dezembro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE UMA EXPERIENCIA, COMO FOI A SUA SEMANA?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

ADORAÇÃO INVERTIDA, NO LUGAR DO CRIADOR (Mens. Salatiel)   
Rm 1.25; Dt 6.4-5; Ex 20.2-5; Cl 3.16-17  

 

a – Estou aqui porque considero Deus acima de todas as coisas a 
despeito das várias obrigações que tenho? Só consigo adorar o Criador 
neste momento especial? Vale a pena lembrar que a precisão do foco e 
vida em todo momento está exclusivamente e essencialmente no Criador, 
pela GRATIDÃO de coração voltado para Deus e reunido em convivência 
num núcleo pequeno e no ajuntamento dos núcleos na igreja.  
 

b – Ainda somos idólatras por natureza. Tudo que se coloca em primeiro 
lugar como essencial, necessário, cônjuge, filhos, família, realizações, 
dinheiro, posições, “palmas” ou reconhecimentos é idolatria. Certamente 
isto conduzirá aos demais pecados que se comete no dia-a-dia.   
 

c – Pecado não é um comportamento ou atitude. Mas é o amor em 
desordem. Quando amamos qualquer coisa mais do que Deus, este é o 
seu ídolo. O medo e insegurança se instalam com a idolatria, que gera 
escravidão requerendo sempre mais e mais. Todo mundo adora algo.   
 
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  

 

1. Qual o primeiro mandamento que normalmente é 
quebrado antes de qualquer outro? A quem você quer adorar?  
 

2. Identifique e compartilhe os deuses do seu coração. 
Reorganize o amor para as demais coisas. Exercite todos os dias a 
adoração em momentos exclusivos no quarto de escuta.  
 

Roteiro: Edgard. 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 24 – Novembro - 2013.  
 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE NUMA EXPERIENCIA, COMO FOI A SUA SEMANA?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

SEM MEDO DE ORAR: A FORÇA DA ORAÇÃO (Mens. Reve)   
II Re 6. 16-23  

 

a – Suném (declive) significa lugar de repouso em descanso. Era um 
caminho de passagem para Eliseu. Ali morava Sulamita, uma mulher 
importante que convidava Eliseu para almoçar e acabou construindo um 
quarto para hospedá-lo ao sentir que era homem de oração. II Re 4.8-9.    
 

b – Eliseu soube suceder bem a Elias sendo obediente, de oração e fiel 
profeta do Senhor. Ele arava a terra com 12 juntas de bois e trabalhava 
com núcleos de 50, 100 discípulos, mostrando a todos o seu caráter.    
 

c – Sulamita não tinha filhos, Eliseu orou e ela engravidou com o marido 
já velho. O menino ficou com dor de cabeça e dormiu. Eliseu orou e o 
recuperou. Eliseu fez um machado boiar na água. Ele orava sempre por 
todas as necessidades simples e complexas, nunca de forma egoísta.  
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  

 

1. Sendo continuador do ministério de Jesus, dos Apóstolos, 
de Paulo, devo orar como eles, pedindo Vitória sobre o pecado. 
Como tem sido o seu quarto de escuta diário? Tenho meditado na 
Palavra dia e noite, conforme Sl 1º? Intercedo sempre pelo Oikós?  
 

2. Oro com simplicidade, sem egocentrismo, por coisas 
pequenas e simples? Compartilhe das suas experiências de oração.   
 
 

 
Roteiro: Edgard. 

 
 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 17 – Novembro - 2013.  
 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 O QUE VOCÊ ACHA DE USAR TATUAGEM?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

MILAGRE, MISTÉRIO E AUTORIDADE  
Mt 4. 1 - 11 

  
a – O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Ele jejuou por 
40 dias e teve fome.   
 

b – Satanás sem saber de fato se era um anjo como ele ou uma pessoa 
superior, quis fazer o teste pra certificar com quem ele estava falando e 
pediu o Milagre: Transformar pedras em pães para matar a fome. Depois 
o Mistério de pular e ser guardado pelos anjos e por fim a pressão do 
poder dando-lhe Autoridade sobre tudo.   
 

c – A igreja achou que Jesus falhou não realizando o conselho do diabo e 
acabou prometendo transformar pedras em pães para corrigir a história 
vivendo hoje do Milagre, Mistério e Autoridade. Jesus tornou difícil de ser 
aceito ao resistir àquelas tentações.  
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  

 

1. Como você lida com a maquiagem, aparência, máscaras 
do dia a dia na sociedade? Você é real em todas as situações?  
 

2. Você se sente completamente livre em Jesus? Você é 
tentado pelo consumismo, poder, reconhecimentos, segurança? 
Como podemos resistir o diabo? Compartilhar experiências.  
 
 

 
Roteiro e Estudo: Edgard. 

 
 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 10 – Novembro - 2013.  
 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE 1 NECESSIDADE ou GRATIDÃO DE UMA PESSOA NA SALA    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

NÃO MAIS MÉDICOS, MAS AMADOR QUE Ama Dor. (Mens. Pr Jony)  
Mt 9. 35-38 

  
a – Buscar amor e compaixão para servir de suporte às pessoas na 
condução da igreja é Pastoreio. Existe uma forte carência de Pastoreio 
comprometido com Jesus. Deus não chama clérigos, mas fiéis e sempre 
disponíveis ao outro, para o serviço de pastoreio como desafio de vida.  
 

b – O exercício mais significativo é ouvir a voz do bom Pastor. Jesus 
afirma: Eu sou o bom Pastor. Ele não ficava num templo esperando pelas 
pessoas. Ele percorria e concentrava mais atenção nas regiões pobres e 
sofridas onde havia mais pessoas sem Pastor e compadecia delas.  
 

c – Pessoas é o que Jesus vê. As Searas são as pessoas. Sacerdotes 
distanciaram das pessoas buscando títulos, lucros e reconhecimentos. 
Jesus nos convoca para ajudar, porque a Seara é grande e são poucos os 
“ama dores” disponíveis para servir pastoreando com compaixão.   
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  

 
1. De que o mundo está precisando, de líderes ou de pastores? De 

conhecedores intelectuais ou “apascenta dores”? Como posso ser um 
pastor como Jesus, hoje na família, no trabalho e no entorno regional?  
 

2. Compartilhar como você tem atendido à tríplice pergunta de 
Jesus: Você me ama? (Então: Cuida das minhas ovelhas). O que você 
tem feito com as suas credenciais de “cuida dor”, pastor ou pastora?  
 

Roteiro: Edgard. 
 
 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 02 – Novembro -  2013.  
 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 O QUE VOCÊ CONHECE DO NORDESTE DO BRASIL?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

UM OLHAR PARA O NORDESTE (Mens.Fábio)  
Rm 14.17-23  

 
a – Tudo que não provem da fé é pecado. A dúvida condena uma ação. O Reino 
de Deus consiste na Justiça, Paz e Alegria no Espírito Santo. A ausência da 
verdade causa dúvidas e distorções ao caminhar para a celebração da eternidade 
no coração do homem. A dúvida vem de satanás e seus anjos.     
b – O Nordeste Brasileiro tem 97% da população dos 320 municípios desviados 
com instruções erradas, desconhecendo quem de fato é Deus e Seu Reino. Todo 
o Brasil e o resto do mundo precisam conhecer a verdade, assumindo a escolha 
e unção no convite de Deus que nos aceita como somos.   
c – Jesus ao implantar o Reino dos Céus aqui na terra nos enviou assim como 
Ele foi enviado pelo Pai para fazermos diferença no reino deste mundo. Estamos 
no mundo, mas não pertencemos a ele, podendo influenciar relacionamentos que 
levam todos a adorar Jesus mantendo comunhão de intimidade com Deus o 
Criador de todas as coisas, enquanto esperamos a consumação da eternidade na 
volta de Jesus, conforme prometido em novos céus e novas terras.  

 
Questões para reflexão e discussão  

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. O Reino de Deus está num templo, num local ou País? É 
possível viver aqui com o coração do Reino de Deus? O que é essencial 
para a ação, pensamento e atitudes com os valores do Reino de Deus?   
 

2. Existe diferença em servir o Reino de Deus estando no mundo 
profissional, estudantil, empresarial, familiar ou numa ONG filantrópica, 
eclesiástica, igreja, missões, ministérios, etc?  O que eu devo fazer para 
ser um missionário ou instrumento facilitador do Reino de Deus?  
 

Roteiro: Edgard. 
 
 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 27 - Outubro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 VOCÊ JÁ TEVE A PELE QUEIMADA PELO SOL? COMO FOI?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

O MEU SOCORRO VEM DO SENHOR. (Mens. G.Márcio)  
Sl 121  

 
a – O Binóculo aumenta a nitidez e o tamanho do objeto que queremos olhar. Na 
vida também podemos concentrar nosso foco nas dificuldades e adversidades 
sendo facilmente dominados pelas circunstâncias. O inimigo tenta desviar focos.   
b – Assim como a morte, as angústias, depressões e opressões são da natureza 
humana modificada pela queda. Mas nós pertencemos ao novo Reino instituído 
por Jesus, que nos permite visualizar a eternidade e olhar para o alvo certo com a 
lente certa, de acordo com a habitação do Espírito, pela direção exclusiva Dele.   
c – Deus tem o controle total sobre todas as coisas. Nada que acontece pode 
passar despercebido por Ele. Somos Dele e Ele é nosso guardador em todos os 
momentos fazendo tudo cooperar para o nosso próprio bem. Ele nos preserva, 
nos protege, dá refrigério de dia e cobertor de noite e nos faz olhar da forma 
correta tendo as lentes ajustadas somente Nele. A igreja Corpo reunida num 
núcleo pequeno pode crescer com maior facilidade corrigindo as lentes num 
ambiente terapêutico e de curas, juntando-se no grande núcleo semanal.  

 
Questões para reflexão e discussão  

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. O Pecado sem culpa não tem Graça. A compensação do 
descumprimento do contrato ou desobediência é a morte. A Graça é 
maior que a vida. Você reconhece a culpa e que precisa de socorro?  
 

2. O meu olhar para a direção certa, com o sentimento certo, com 
o entendimento e discernimento do Espírito, posso ter completa paz, 
como?  O que posso fazer pra conhecer bem um amigo? O que melhor 
me faz entrar na intimidade e conhecer com profundidade a Deus?  
 

Roteiro: Edgard. 
 
 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 20 - Outubro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE DE UM HÁBITO QUE VOCÊ NÃO GOSTA   

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

DISCERNINDO O QUE É AGRADÁVEL A DEUS. (Mens. Fábio)  
Ef 5. 1-21  

 
a – Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos 
Profetas, hoje, Ele nos fala em Jesus. Estando e crendo Nele (Jesus) somos 
herdeiros de todas as coisas sob a orientação e discernimento do Espírito Santo 
que habita nos corações.  
b – Exigir a razão da fé é buscar a consciência conhecendo a intimidade 
relacional de Deus como seu Criador e sustentador da vida através do Seu Filho 
Jesus, que tem o caráter imitável com atitudes perfeitas.   
c – Sujeitar-se uns aos outros ensina o compartilhamento e dependência mútua 
com gratidão e alegria. Aprendemos que servir a Jesus é estar no mundo sem ser 
contaminado por ele. É estar presente no mundo para fazer diferença. Não é 
isolar no meio de crentes ou na igreja ou mosteiro, mas é identificar trazendo Luz 
de Jesus nas trevas. É abrir mão de tudo ouvindo o chamado e escolhendo estar 
com Deus todos os dias no quarto de escuta pessoal..        

 
Questões para reflexão e discussão  

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. Ao jovem completo e obediente em tudo, Jesus disse que lhe 
faltava uma coisa para segui-Lo. Mt 19.21. Você já abriu mão de tudo 
para seguir a Jesus? O que ainda falta renunciar?   

 
2. Qual a diferença da religiosidade, com a espiritualidade? Seu 

pensamento e seus atos sempre agradam a Deus? Como você tem 
procurado imitar a Jesus ou ser parecido com Ele? Como minha vida 
pode manifestar Jesus no lazer, no trabalho, em casa, na sociedade?  

 
 

Roteiro: Edgard. 
 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 13 - Outubro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 O QUE VOCÊ JÁ COMPROU GUARDOU E NUNCA USOU?   

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

PRIORIZAR O TEMPO E NÃO BAGUNÇAR A VIDA. (Mens. Pr Salatiel)  
Lc 10. 38-42 e Sl 19.7-11  

 
a – O objetivo de vida, família, foco, missão e o desejo de Deus aos seus filhos 
quando criados, foi para possuírem a Sua honra e glória estando sempre na sua 
companhia e comunhão, reconhecendo o caráter e amizade Dele. 
b – A queda adâmica bagunçou o coração e o interior desorganizando o caminho 
de justiça, equilíbrio, trabalho, sustento, foco e a priorização adequada do tempo.   
c – Jesus, o segundo Adão, instala o Reino num mundo em completa desordem 
interior, convidando e propondo a sua reorganização e adequação através da 
solitude, contemplação, intimidade relacional, leitura, oração, quarto de escuta e 
adoração formando um novo Corpo: a igreja discípula fiel. Pela atuação direta do 
Espírito Santo no coração, será gostoso, leve, alegre e saudável: 1: Ler e meditar 
na Palavra para ganhar a consciência de Deus; 2: Orar dialogando pelo equilíbrio 
e mudança primeiro no meu coração; 3: Mentorear o crescimento e maturidade 
espiritual pelo compartilhamento e apoio de confiança no irmão.        

 
Questões para reflexão e discussão  

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. Maria escolheu a boa parte v.42. Que boa parte seria esta? Esta 
parte boa pode ser retirada quando estamos noutra atividade dita secular 
ou no trabalho de casa?  

 
2. Você tem 24 horas para gastar. Avalie o seu tempo diário com 

Deus na meditação da Palavra. Quais são as suas escolhas e prioridade 
de cada dia? Como você tem vivido no seu dia-a-dia? O ativismo gera 
stress e depressão, como evitar equilibrando este caminhar?  

 
 

Roteiro: Edgard. 
 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 6 - Outubro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 VOCÊ JÁ PLANTOU OU CUIDOU DE UMA PLANTA? COMO FOI?   

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

A semente no nosso coração. (Mens. Lisander) 
Lc. 8. 4-15 

a – Todos passamos por lutas, sejam elas exteriores, sejam elas interiores, e é 
neste contexto que a palavra do Senhor é semeada em nosso coração. 
b – O texto nos apresenta três sementes: a primeira cai à beira do caminho e 
está propicia ao ataque de animais; A outra cai no meio das pedras, mas não tem 
raiz; A outra cai na terra, no entanto é sufocada pelos espinhos; A outra cai na 
boa terra e se multiplica e todo o seu potencial é celebrado. Há pessoas que são 
interessadas em ouvir a palavra tornando-se terra boa e crescendo, germinando 
e dando frutos.  
c – Jesus nos apresenta três circunstancias onde a semente é semeada: 
primeiro: a semente não é lançada no lugar certo, a culpa neste caso não é do 
semeador, mas sim do solo, o qual é inapropriado para a palavra. V.12; Outra 
circunstância é quando a semente é lançada no meio das pedras, estas pedras 
são as provações que temos. O inimigo não é a provação, mas a superficialidade, 
por não ter raízes; Outra circunstância é quando os frutos que elas produzem 
nunca amadurecem. V.14, as circunstâncias são as preocupações o fato de a 
agenda estar apertada e nós nos submetermos a ela, mostra onde está o nosso 
coração. Jesus termina falando da situação que deu certo, mostrando que pesar 
de nossa luta é possível ouvir a palavra de Deus. Se o coração estiver aberto, se 
estiver generoso para essa palavra, disposto a ouvi-la. Não significa que o 
coração apropriado para palavra é o coração que não erra, mas sim o coração 
que reconhece sua fraqueza.        

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
1. Qual tipo de solo é o seu coração? Como você tem ouvido e 

compartilhado da palavra do Senhor? O que tem lhe impedido de ouvir de 
forma integra a palavra?  

2. Você tem produzido frutos? Qual a diferença que a palavra de 
Deus tem feito em sua vida? Quanto tempo semanalmente você gasta na 
leitura da Bíblia?  

 
Roteiro: Salatiel. 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 29 - Setembro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você): 
Usando poucas palavras, conte como foi seu dia. 

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cânticos e orações.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

Colocando Ordem em seu mundo interior – Resgatando seu 
tempo com Deus. (Mens. Salatiel) 

Lc. 10. 38-42 
a – Vivemos em uma cultura onde a quantidade e intensidade das demandas que 
envolvem nossas vidas tem nos conduzido a sentimentos crônicos de 
preocupação, angustia e ansiedade, causando desordem em nosso mundo 
interior.  
b – Maria só tem oportunidade de se assentar nos pés de Jesus por que Marta 
convida a Jesus. Toda Maria necessita de uma Marta. Maria escolhe a melhor 
parte, mas Marta faz o serviço “diaconia” em adoração.  
c – Marta estava ocupada com muito serviço. O serviço estava drenando Marta a 
ponto dela não perceber que o Deus criador estava sentado em sua sala de 
estar. Marta estava preocupada com muitas coisas. A ansiedade gerada pela 
preocupação tira a sensibilidade de Marta e ela não percebe o que Jesus está 
fazendo em sua casa. Marta estava inquieta com muitas coisas e não conseguia 
ver o mover de Deus em sua vida. Jesus termina o dialogo convidando Marta a 
voltar sua atenção para a ação de Deus em sua vida, colocando ordem em seu 
mundo interior e resgatando o que realmente importava: o tempo com Deus. 
Marta não deveria deixar de ser Marta, mas deveria integrar a boa parte de se 
assentar aos pés de Jesus.  
 

Questões para reflexão e discussão 
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo? 

1. É possível desenvolver e manter a ordem em nosso 
mundo interior? É possível viver em paz neste mundo multitarefas? 
É possível ter ordem em nosso mundo interior mesmo com ações 
exteriores nos afligindo?  

2. Você tem consciência que Deus está presente 24 h na sua 
vida? Como Deus tem interferindo em sua agenda diária? Você tem 
tempo exclusivo com Deus? Quanto tempo você gasta na presença 
de Jesus?  

Roteiro: Salatiel.  
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 22 - Setembro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 COMO VOCÊ SERIA APRESENTADO HOJE NUM NOVO GRUPO?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cânticos e orações.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

ESTRANGEIROS, PASSANDO POR AQUI (Mens. Felipo) 
 

Rm 1. 1; I Pe 2.9-11    
 

a – Paulo se apresenta aos Romanos e às demais igrejas na sua época 
como servo, servidor. Aquele que está sempre disponível ao outro.  
 

b – Paulo assume de fato e afirma sua convicção e plena consciência do 
seu chamado e escolha por Deus para ser apóstolo, isto é, sacerdote real 
do Reino de Deus inaugurado em Jesus.  
 

c – Paulo propaga o Evangelho como conseqüência natural da sua vida 
de servo, servidor, com o caráter de Jesus nas ações, comportamento, 
relacionamento e decisões. Isto é, de forma integral com a própria 
vivência, valorizando a vida espiritual, emocional, necessidades materiais, 
relacionais a todos os marginalizados e estrangeiros que somos nesta 
terra até a volta de Jesus, pois é apenas para esta finalidade que somos 
servos do Reino de Deus: Proclamar, anunciar com a vida as grandezas e 
virtudes de Jesus, que nos transportou para a maravilhosa Luz.   
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo? 

 

1. Numa escala, qual a sua prioridade de vida? Como tem 
sido seu serviço na família, filhos, amigos, colegas de trabalho, 
seus vizinhos, o estrangeiro?  
 

2. Para que você vem à igreja e ao núcleo? Qual o seu valor 
e importância neste mundo? Qual a finalidade da sua vida aqui na 
terra? Você se sente chamado por Deus para honrá-lo e glorificá-lo 
em tudo que faz?  
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 15 - Setembro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE DE UM CONVITE OU FESTA QUE MAIS GOSTOU?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

ACEITE O CONVITE DE JESUS E DESCANSE NELE  
(Mensagem Beatriz R.C. Andrade) 

 

Mt 11. 28-30 
I – Vinde! 
• Quem faz o convite: Jesus – “Vinde a mim” 
- Aceitar esse convite envolve uma decisão especial de deixar o pecado, confiar em Cristo e começar 
a segui-lo. 
• Quem são os convidados? 
- Todos aqueles que se cansaram de querer comandar a própria vida. 
• Qual é a promessa Dele? 
- Eu vos aliviarei ou Eu lhes darei descanso.  Porém, o ensino não termina nesse verso. Ler verso 29. 
II – Tomai! 
• Condição para descasar Nele: estar sob seu jugo. 

 - Jugo: peça de madeira colocada sobre a cabeça dos bois e que os atrela à uma carroça, arado, etc. 
– Canga - Ou, no sentido figurado: Situação de submissão a alguém, sujeição. 
• E o que significa estar sob o jugo de Jesus? 
- Significa abrir mão daquilo que nós sabemos que o desagrada e deixar-nos conduzir, 
verdadeiramente, em todas as áreas de nossa vida, por Ele. - Significa nos esforçamos para fazer a 
vontade de Deus tendo Jesus como modelo, sabendo que o Espírito do Senhor é nosso auxiliador. 
III – Aprendei! 
- Diante do cansaço, e da carga pesada, que muitas vezes nos oprimem, Cristo quer que aprendamos 
a ser mansos e humildes. - Quem deve ser nosso modelo? 
IV – Descansai!  
- Quer descansar no Senhor meu irmão? 
- Responda ao convite de Jesus, assuma o seu jugo, deixe-se governar por Ele que é manso e 
humilde de coração. "Deixo vos a paz, minha paz vos dou; não a dou como o mundo dá" (Jo 14:27). 
 

Questões para reflexão e discussão 
1. A paz oferecida por Jesus, em contraste com a paz do mundo, excede todo o 

entendimento porque independe das circunstâncias. O que isto significa? 
Considerando-se nossa natureza pecaminosa, como poderemos ser mansos e 
humildes? 

2. Debaixo de qual jugo nós temos caminhado? Do jugo proveniente da 
desobediência de Adão (pecado) - Jugo do jogo, do álcool, do consumismo, do 
ter,... que trazem inquietação, opressão, desassossego, agitação, cansaço e 
outros incontáveis males. Ou do jugo da obediência a Cristo? Jugo que corrige, 
exige, mas não oprime.  Jugo que traz descanso para alma.  

 
 Roteiro: Beatriz. 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 8 - Setembro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 VOCÊ JÁ AVALISOU ALGUEM? COMO FOI?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

EKKLÉSIA = CHAMADOS PARA FORA (Mens. Pr. G. Márcio) 
 

Rm 8. 26-30    
 

a – Sendo a Bíblia inerrante, infalível, escrita e inspirada por Deus, ela 
traz vida intensa que nos engravida com a revelação da Verdade preciosa 
para Vida, se houver oração, escuta e aplicação prática na proclamação 
para fazer Jesus presente noutra vida, noutra pessoa e amigo.  
 

b – Sem discipulado e prestação de contas não existe ensino e nem 
proclamação porque somos fracos, frágeis e esquisitos em todos os 
sentidos: física, emocional, espiritual e existencialmente. Carregamos 
mágoas, tristezas e crendices. Crer no poder de Deus é crendice. É 
preciso crer e aceitar o caráter de Deus, sendo parecidos com Jesus.  
 

c – Jesus é o nosso irmão mais velho. O primeiro a ressuscitar. Conhece 
o interior de todos os corações e atua através do Espírito capacitador e 
intercessor, para cumprir o plano maior de Deus de formar novos filhos 
parecidos com o primeiro e mais velho, que O glorifica em tudo que faz.  
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo? 

 

1. Qual a pergunta correta a se fazer? Para onde iremos ou 
para quem iremos? Deus está em qual templo? Quem rasgou a 
nota promissória com o total da dívida? Hoje somos justos?  
 

2. Deus trabalha com os bons e capazes ou com os humildes 
e simples? Onde se manifesta o Poder? Qual é o tempo da 
justificação? Da santificação? E da glorificação?  

 

 
 Roteiro: Edgard. 

 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 1º - Setembro - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE DE UMA CIRURGIA QUE JÁ TEVE, COMO FOI?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

PORQUE VOCÊ FALHA (Mens. Fábio) 
 

II Co 10. 4 - 5    
 

a – Fortalezas (às vezes acreditamos em coisas que é difícil de 
destruirmos. Pré-Conceitos); Sofismas (argumento capcioso com que se 
pretende enganar ou fazer calar o adversário. Engano); Verdadeiro 
(Quem Deus é na sua essência) 
 

b – As pessoas deixam Deus porque só o conhecem de ouvido, apenas 
estudando a Bíblia, mas não o conhecem através de uma experiência 
vivida com Ele, se enchendo do Espírito Santo, com o Poder de Deus que 
habita nos nossos corações. Mt 22.29. - Nossos paradigmas, sofismas, 
nos impedem de conhecê-Lo na Sua intimidade. Nós precisamos estudar 
a Bíblia para conhecer o Poder de Deus num relacionamento pessoal com 
Ele. Certamente não será a Religião que irá proporcionar isso. 
 

c – Paulo disse que precisamos destruir pré-conceitos para conhecer à 
Deus. Deus é bom fazendo alguma coisa por mim ou não. O papel de 
satanás é distorcer toda a verdade. Não siga por aquilo que esta 
enxergando, olhe através da fé. Satanás sempre tentará você na sua 
ambição, enganando com uma mentira como fez com Eva no Jardim. 
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo? 

 

1. Como você tem percebido Deus na sua vida? Quem é 
Deus pra você? Como Deus é pra você, um Pai e pessoal?  
 

2. O Reino é compreensivo pra você no presente e futuro? 
Como é possível ser servo, sofredor e morrer pra você mesmo?  
 

 Roteiro: Eni Lírio. 

 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 26 - agosto - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE DE UMA PESSOA DA SUA ÁRVORE GENEALÓGICA    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

PRESOS EM LIBERDADE (Mens. Pr. G.Márcio) 
 

Mt 1. 1-17; I Pe 1. 18-20 e Lc 1.38    
a – Mateus apresenta o descendente de Davi. “O Rei Leão”: A força, a 
perfeição; Marcos apresenta o servo sofredor; Lucas apresenta o homem 
com o caráter do Pai e João apresenta Deus, Aquele que veio dos céus.  
 

b – Foram 14 gerações de Abraão a Davi; mais 14 de Davi ao exílio 
babilônico e mais 14 até Jesus, nascendo de uma noiva de 14 anos, 
chamada Maria, numa ascendência totalmente humana e pecadora.  
 

c – Jesus veio libertar o cativo de Satanás, dando a opção pela escolha 
de sair do domínio do mal para mudar a história, a rota de vida, num novo 
caminho em família de discípulos Dele e com Ele. Mas a liberdade 
completa e total só virá no dia do Juízo final, na Sua volta para buscar 
aqueles que escolheram ser Discípulo fiel andando apenas com Ele e não 
com os costumes, tradição, denominação, instituição ou igreja.  
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo? 

 

1. Como Judá, Manasses, Raabe, Tamar, Rute, Boás, Davi e 
outros da genealogia de Jesus foram perdoados por Deus? Houve 
reconhecimento da sua condição com quebrantamento e perdão?  
 

2. A natureza perversa, família ou ambiente de vivência 
gerou influência negativa na sua vida? Como você pode deixar de 
ser DA vida para ser DE vida? Tudo ou apenas alguma parte foi 
pago na cruz? Consigo olhar mais pra frente do que para traz?  
 
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 19 - agosto - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 QUE PRESENTE VOCÊ GOSTARIA DE GANHAR DE UM AMIGO?    

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

PRESENTE QUE GERA UNIDADE (Mens. Pr. Salatiel) 
 

I Co 12.12-27    
a – Às vezes vivemos momentos complexos na vida, difíceis e 
conturbados com histórias bem diferentes no mesmo ambiente. Vivemos 
entre pessoas criadas igualmente por Deus, carregando personalidades 
distintas, sentimentos, carências, limitações, em culturas e línguas, níveis 
sociais, formação e costumes diferentes.  
 

b – Temos um Pai criador que tendo domínio sobre todas as coisas, se 
apaixonou conosco. Ele nos impactou com um grande e perfeito Presente 
que nos torna únicos e capazes de ser parecidos com Jesus: A Graça. 
Esta é melhor que a vida e ainda nos dá a Unidade na Diversidade.  
 

c – O presente de Deus não habita em templos ou casas feitas por mãos 
humanas, mas no coração de cada discípulo de Jesus. Tudo que é bom, 
agradável e perfeito vem desta habitação do Espírito que produz 
discípulos para o crescimento do Reino, através dos que se expõem à 
prova, servindo o outro com o seu Presente, vivendo no Corpo sadio.  
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo? 

 

1. Como você tem usado o Presente? Como trilhar o caminho 
maduro com potencialidade? Qual é a sua finalidade de vida?  
 

2. Esconder o talento, o dom, nos torna indisponível. Como 
posso ser uma pessoa equilibrada e totalmente a serviço da família, 
dos filhos e do outro? Os seus amigos precisam de você?  
 
 
 

 Roteiro: Edgard. 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 12 - agosto - 2013.  

 

1. Encontro - quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 VOCÊ JÁ VIU OU JÁ TEVE UMA CURA INESPLICÁVEL, Como Foi?   

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). 

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

SOFRIMENTO QUE ENSINA (Mens. Pr. G. Márcio)     
 

Mc 5. 21-24, 35-43    
a – Quem é este que até o mar o obedece? Ele é onipotente e todo 
poderoso. Acalma a tempestade. Raios e relâmpagos obedecem sua 
ordem. Expulsa e domina demônios. Cura e ressuscita pessoas.  
 

b – Ele tem poder sobre a natureza e o mundo físico;  
Ele tem poder sobre o mundo espiritual;  
Ele tem poder para restaurar e curar vidas.  
Ele tem poder sobre a morte.  
 

c – O sofrimento nos aproxima de Deus. O orgulho nos distancia de 
Deus. O dinheiro é terrível como patrão, tornando sério ídolo, faz 
companhia e não amizades. Alta posição social não nos livra do 
sofrimento e das intempéries. Nada que somos ou fazemos pode 
impressionar a Jesus. Felizes são os pobres e humildes de coração.   
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo? 

 

1. O que o Sl 121 quer dizer com: Deus é a minha sombra? 
Qual foi o resultado da humildade de Jairo e da busca por Jesus no 
v.24? Qual a diferença de fé e crendice?  
 

2. O que seria crer contra a esperança v.36? Existe alguma 
coisa no mundo fora do controle ou domínio de Deus? A maneira 
como você vive a fé em Jesus, mostra de fato que o Senhor 
caminha todo o tempo com você?  

 
 

 Roteiro: Edgard. 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 04 – Agosto - 2013.  

 

1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE DE UM LOCAL QUE VOCÊ GOSTARIA DE CONHECER  

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

EDIFICAÇÃO: (Relacionamento vertical: de Deus para nós).  

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar:  
 

FÉ e O QUE SE VÊ. COMO VIVER? (Mens. Pb. Glauco)     
 

II Co 5.1-10   
a – Deus não habita em templos construído por mãos humanas. Pela 
ressurreição de Jesus, vivemos intensamente com leveza e alegria, sob a 
Sua liderança, pastoreio e cabeça do Seu Reino, como templos do 
Espírito, tornando-nos Igreja, Corpo de Jesus na terra, tendo cada um 
uma parte a executar como membro deste Corpo, unido pela “argamassa” 
que nos fixa em Jesus, tornando um só Corpo Nele.  
 

b – Em qualquer profissão em qualquer lugar, somos vocacionados e 
chamados em tempo integral para agir com o dom do Espírito, porque não 
é possível fazer tudo sozinho e dependemos totalmente um do outro.  
 

c – Assim como uma construção, o Corpo também é edificado e 
continuamente ajustado como caminhante, peregrino, num processo de 
desenvolvimento, colocando pedras sobre pedras (vivas), apenas para 
proclamar a justiça e as virtudes de Jesus, vivendo por Fé e não pelo que 
podemos ver. V.7.  
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. Como é possível manter a nossa fé por nós mesmos? 
Posso falar que vivo em fé sem congregar, sem relacionar? Qual a 
diferença de uma igreja e uma ong ou clube?   
 

2. A casa já nasce pronta? Você é um amontoado de britas 
ou uma casa em construção? Quem te edifica constantemente em I 
Pe 2.5? Que unidade se refere I Co 12.18-19?  
 
 

 Roteiro: Edgard. 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 29 – Julho - 2013.  

 

ORAÇÃO DE DESABAFO (Mens. Pr. G. Márcio)     
 

1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 COMO FOI QUE VOCÊ PERDEU A PACIÊNCIA COM ALGUEM?  

 

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

EDIFICAÇÃO:  (Relacionamento vertical: de Deus para nós).  

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

Salmo 3  
a – Há várias situações em nossas vidas nas quais recorremos a 
desabafos e lamentações com amigos, parentes e até desconhecidos.  
 

b – Neste Salmo Davi está desesperado porque está fugindo de seu 
próprio filho Absalão. Outras histórias na Bíblia mostram tragédias nas 
quais os personagens desabafam, questionam e confiam totalmente em 
Deus, como  João Batista quando estava preso (Mt 11) e os 3 homens 
(Abede-nego, Sedraque e Mezaque)  na fornalha (Dn 3). Deus pode 
salvar da morte ou da dor, ou Deus salva na morte ou na dor, depende da 
Sua soberana vontade. 
 

c – Geralmente Deus é o último a receber as nossas lamentações. Não 
deveria ser assim, essa atitude não demonstra confiança em Deus, no 
poder da oração que vai além do mundo espiritual e que muda a nossa 
vida real. Davi se lamenta no início, depois mostrando confiança e no final 
louvando a Deus e já agradecendo pelo que Deus virá fazer. 
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. Você acredita que Deus quer ouvir os seus lamentos, que 
ele se importa com os seus problemas? Deus te ouve nas suas 
orações ou elas têm mais um efeito psicológico para você? 
 

2. Que tipo de desabafo ou lamento você está deixando de 
compartilhar com quem mais se importa com você?  
 
 

 Roteiro: Lígia Dergam. 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 22 – Julho - 2013.  

 

DEUS NOS CHAMA PARA CRIAR RAIZES (Mens. Lissander)     
 

1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 COMO FOI QUE VOCÊ PERDEU A PACIÊNCIA COM ALGUEM?  

 

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

EDIFICAÇÃO:  (Relacionamento vertical: de Deus para nós).  

Prática da mensagem, experiencial e aplicada na vida cotidiana. Compartilhar: 
 

 

Rm 11. 33-36 
a – Um texto rico e bem escrito por Paulo que mostra a essência e a 
profundidade de Deus. Gl 2.20 mostra que Deus não deixou de ser 
profundo habitando em nós. O culto é revestido de profundidade 
simplesmente porque o poder de Deus nos dá tudo que precisamos por 
meio da união com Jesus (1Pe 1.3-4). 
b – Vivemos num contraste pela desobediência, cultura, tradições, 
religiosidade, regras, maldades, banalidades com pouca maturidade, mas 
sem ser rejeitado por Deus que está acima de tudo e não precisa de 
conselhos, pois escolheu se unir ao homem com profundidade insondável 
na Graça de Jesus. 
c – É no “fundo do poço” que está a rocha, o fundamento. Deus nos convida 
para sermos rochas como árvores plantadas na beira do rio, dando frutos 
no tempo certo sem nunca murchar conforme o Salmo 1º, tendo prazer no 
“Quarto de Escuta” diário e pessoal. 
 

Questões para reflexão ou discussão 
O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1. Você é radical, isto é tem raízes? Em que elas estão 
firmadas? Como elas têm crescido? Elas geram prazer, sensibilidade 
e solitude? 
 

2. Suas raízes conseguem chegar onde ninguém foi? Como 
tem sido o seu discernimento? Quem de fato é a referência para 
quem anda em profundidade? A verdade absoluta de Deus é a sua 
constante referência? Você é uma árvore plantada no lugar certo?  
 

 Roteiro: Lígia Dergam. 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 15 – Julho - 2013.  

 

SACERDOTES SANTOS. (Mens. G.Márcio)     
 

1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 ONDE VOCÊ ESTÁ NUM JOGO DO BRASIL? Fora do Estádio, Na arquibancada ou 

Dentro do campo?  
 

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo amigo, abrir a 
casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

EDIFICAÇÃO  - (Relacionamento vertical: de Deus para nós).  

Prática do estudo, mensagem, conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhar: 
 

Levítico 8. 22-36 e 9.23-24; IPedro 1.16 e 2.9 
 

a – Levítico significa:” Ele chamou”. Escrito 1.400 aC. Descreve a 
presença de Deus e trata da pureza, sacerdócio e santidade na vida 
cotidiana. No capítulo 8 fala da unção, ordenação de Arão e seus 
filhos, dando ênfase no que é santo e oposto ao comum e secular.  
 

b – O óleo da unção só vai onde tem sangue. Euforia e entusiasmo 
é embriaguez que não enche ninguém. Vida santa é aquela vida 
cheia do Espírito Santo. O Espírito só entra para ungir onde tem 
santidade de vida. Com o Espírito Santo não existe dicotomia ou 
departamentalização, estando no ambiente relacional de trabalho 
como ministro e missionário ou sacerdote, não sendo deste mundo.  
 

c – Ele nos deu o ministério da Reconciliação. Vivemos em júbilo e 
alegria que não tem como se conter pela atuação do Espírito com 
Amor , Piedade e Temor ao Senhor. Jesus nos reconciliou com o 
Pai e nos tornou santos e sacerdotes Nele. O Seu Reino de onde 
somos é o resultado da Sua Missão que é integral.  
 

Questões para reflexão e discussão  
O que mais te chamou atenção na mensagem ouvida domingo?  
 

1. Eu sou santo, porque Jesus é santo. Sou embaixador, 
reconciliador, ministro, carta viva, ovelha pastoreada por Jesus. O que 
você assume que é diante de Deus?  

 

2. Como você têm sido instrumento e ministro de Deus para 
reconciliar o mundo de pecadores? Como é viver lavado e purificado?  
 

 Roteiro: Edgard. 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 08 – Julho - 2013.  

 

O REINO: GOVERNO E MISSÃO DE DEUS. (Mens. Pedro Paulo)     
 

1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 VOCÊ JÁ TEVE NO HOSPITAL POR CAUSA DE UMA QUEDA? COMO FOI?   

 

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo amigo, abrir a 

casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

EDIFICAÇÃO  - (Relacionamento vertical: de Deus para nós).  

Prática do estudo, mensagem, conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhar: 
 

Isaias 32 (Profecia seqüencial)    

 

a – Dois reinos físicos: o do norte e o do sul. Israel e Judá. Um mais temente e 
sensível e o outro mais perverso. Um com sua capital Samaria destruído pelo 
império Assírio, exigindo pacto e parceria com o Egito buscando proteção e 
conforto a custo caríssimo para os pobres. Cada vez mais evitando e 
abandonando as instruções e o governo de Deus.    
 

b – Sem homens por causa da guerra, as mulheres têm de assumir vários 
papeis. Foram confrontados com esta profecia num tipo de movimento de rua de 
hoje no Brasil. Se Deus não tiver dentro da gente, seremos tomados pelos ídolos: 
dinheiro, poder, sexo, consumismo, segurança, individualismo etc.  
 

c – O Reino de Deus é o resultado da Sua Missão que é integral por abranger a 
justiça e estrutura social com o derramamento do Espirito. Abriga todos sem 
distinção, ordenamentos claros, respeito às diversidades, lugar de descanso, 
prazer, transformação de vidas em famílias inteiras, retidão de caráter sob o 
governo e controle de Deus, pela presença do Espírito em cada coração, através 
do resgate pago na Cruz, sendo Jesus o nosso supremo e único pastor.  
 

Para pensar e aplicar:  
O que mais te marcou na mensagem ouvida ontem?   
 

1. Como você se indigna com a confusão social e com o jeitinho 
brasileiro de levar vantagem em tudo?  

 

2. O que você faz para demonstrar a sua fé cristã que é pessoal, 
do coração, mas nunca individualista? Como a distância de Deus nos 
torna mais distantes do homem e do cuidado com o meio ambiente? 
Como temos respondido a esta missão? Sou sal e luz nos movimentos?  
 
 
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 1º – Julho - 2013.  

 

SINAIS DE UMA FAMÍLIA ABENÇOADA POR DEUS. (Mens. Pr Vanildo)     
 

1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 FALE DE UM LUGAR NOVO QUE TE SURPREENDEU AO CONHECER?  

 

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo amigo, abrir a 

casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

EDIFICAÇÃO  - (Relacionamento vertical: de Deus para nós).  

Prática do estudo, mensagem, conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhar: 
 

Gn 12. 1-9 

 

a – “Em ti serão benditas todas as famílias da terra”. Isto tem a ver conosco hoje. 
Abraão saiu em obediência total para uma terra desconhecida, levando seu 
sobrinho Ló, empregados e tudo que possuía. Assim, Deus foi abençoando sua 
vida, família e posteridade.  
 

b – Deus é a fonte de todas as bênçãos. Carecemos de Deus em tudo. Ar, água, 
calor, frio são bênçãos da vida. No AT destacou-se a prosperidade, riqueza e 
poder, condicionando à obediência sem seguir outros deuses. Aonde Abraão ia, 
ele fazia um altar de adoração. A benção está onde você está. No caminho, na 
família, na profissão e no lazer. Deus pede um coração adorador em qualquer 
circunstância, com boa mordomia do tempo e finanças buscando Nele as 
soluções dos problemas, pois Ele é quem cuida particularmente com misericórdia 
e amor de todos os resultados dos procedimentos da nossa vida, porque Ele já 
perdoou as nossas limitações e pecados de ontem, hoje e amanhã.   
 

c – No NT são bens espirituais e não terrenos, porque entramos no novo pacto 
da Graça. Na Graça, somos moldados ao caráter de Jesus pelo que absorvemos 
de Deus no íntimo do coração, ao que Ele preceitua na Palavra, pois hoje Ele nos 
fala através do Filho. Somos abençoados como o sereno (Sl 133) de maneira 
gradual, permanente, individual, em família e na comunidade.    
 

Para pensar e aplicar:  
 

1. Sendo a sua família única e o maior empreendimento de Deus, 
quanto tempo você se dedica cuidando dela? Qual o sinal de uma família 
abençoada? Como sua família adora a Deus?  

 

2. Não existindo um reservatório de bençãos o que é preciso 
fazer? Como você tem passado pra frente? Será que existem pessoas 
abertas e sensíveis em todos os lugares esperando por você?  
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 24 – Junho - 2013.  

 

FRACASSO. APATIA. (Mens. Jônatan-NorthBrook, EUA)     
 

I Sm 14. 1-14    
 

1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
 VOCÊ JÁ TEVE MUITO MÊDO DE ALTURA OU OUTRO MÊDO?  

 

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo 

amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche, servindo o outro.  
 

EDIFICAÇÃO  - (Relacionamento vertical: de Deus para nós).  

Prática do estudo, mensagem, conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhar: 
 

a – O texto fala da luta com os Filisteus num exército e armas maiores. O Rei 
Saul com medo do enfrentamento, ficou assentado debaixo de uma árvore, 
enquanto Jônatas não teve dúvidas e foi em frente na confiança que haveria um 
milagre de Deus, mesmo sem a certeza do sucesso. Talvez ! !  
 

b – Jônatas estava consciente de que se Deus não os salvasse, certamente 
estariam todos mortos naquele embate. Mas não teve medo de fracassar.  
Ainda hoje não podemos vencer qualquer luta contra a nossa própria natureza. 
Por isto precisamos do milagre diário que Deus programou e promove 
exclusivamente para o homem, através da Cruz.   
 

c – Quando não queremos servir o outro ou lutar contra a própria natureza, entra 
a apatia e arranjamos desculpas como: “Vou orar pra ver se Deus quer que eu 
faça isto”. Jônatas sentiu no coração que devia agir, sabendo que o sucesso é 
comunhão, intimidade, fidelidade, propósito, motivação na essência, persistência, 
fé e ação, uma vez que Deus é quem faz os resultados, se houver liberdade pra 
Ele entrar e cuidar do sucesso e resultado final em todas as áreas da vida.  
 
Para pensar e aplicar:  
 

1. Você tem medo de fracassar com os filhos ou na profissão, etc? 
A dúvida mata mais sonhos do que o fracasso pode matar? O que acha?  

 
2. O que você ouvirá de Jesus quando chegar aos céus? Servo 

bom e fiel? Servo bem sucedido em tudo? Qual a sua decisão hoje? 
Quero dar um passo de fé sem medo de fracassar?  
 
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 17 – Junho - 2013.  

 
QUEM É DEUS? POSSO ENTENDER e CONHECÊ-LO? (Mens. Fábio)     

 
II Co 10. 3-18    

 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  
SE VOCÊ FOSSE CONVIDADO PARA JANTAR PARTICULARMENTE COM A PRES. 

DILMA, COMO IRIA VESTIDO E O QUE FALARIA?    
 

2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo 
amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche servindo o outro.  
 

EDIFICAÇÃO  - (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Prática do estudo, 
da mensagem, do conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhamento:   
 

a – O ambiente da informalidade não é o da ilegalidade ou anarquia. É um 
ambiente “caseiro”, confiável, de ajuntamentos, mutualidade, prestação de contas 
com participação do diferente. Mas a falta de confiança, sofismas, preconceitos, 
condicionamentos culturais, orgulho, vaidade, esperteza, corrupção, malícia e a 
tendência do homem exigem ambientes formais, mais seguros e legalistas.  
 

b – Deus é incomparável, imutável e caminha na contramão do mundo. A altivez 
nos limita a conhecer este verdadeiro Deus. Tudo está alinhado ao conhecimento 
particular de você mesmo e de Deus.    
 

c – O entendimento de Deus só é possível com o alicerce de Jesus, para 
relacionamento pessoal de intimidade como pai, amigo, próximo, pois Ele habita 
em casas (templos “vivos”) visando plena recuperação da Sua maior obra de arte.   
 
 
Para pensar e aplicar:  
 

1. A ausência ou falta de pai muda a perspectiva de uma criança? 
Como Deus se revela como pai? Como Ele quer dizer pra você quem de 
fato Ele é? Com qual lente você O vê?  

 
2. Quem é Jesus para o próprio Jesus, para os discípulos e para 

os fariseus? Quem é Jesus pra você?  
 
 
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 10  – Junho - 2013.  

RESTAUROU, RESTAURA E RESTAURARÁ (Mens. G. Márcio)     
 

Sl 126    
 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  

Qual surpresa ou alegria extraordinária incontida você já teve?   
 
2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo 
amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche servindo o outro.  
 
4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Prática do estudo, da 
mensagem, do conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhamento:   
 

a – Tudo que se interpõe entre você e Deus é um ídolo. A prioridade, objetivo e 
propósito da vida humana é a comunhão e intimidade com Deus Criador, 
proporcionada pela Cruz. Depois o cuidado, amor e comunhão na família e filhos, 
depois a interação, amor e comunhão com os outros para glorificar a Deus, 
passando pra frente.  
 

b – Sem o Alicerce o propósito perde o foco e desvia do caráter de Jesus. O 
socorro de Deus sempre virá no momento certo.   
 

c – Fora da Cruz e da obediência aos mandamentos de Jesus não pode existir 
libertação e alegria, mas pode aumentar e concentrar os sofrimentos que 
sufocam o propósito principal do homem.  
 
 
Para pensar e aplicar:  

1. Como plantar numa capoeira e viver do plantio? Por iniciativa de 
quem e Como o Neguebe, um deserto árido, ficou transformado? Como 
pode a fé e a salvação nos isentar do sofrimento?   

 
2. O que somos hoje? Pode nascer frutos de sementes plantadas 

na nossa vida? Como seria o movimento de semear com lágrimas, 
caminhar, adubar e colher? Você tem motivos pra orar conjugando o 
verbo no passado, presente e futuro?  
 
 
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 03  – Junho - 2013.  

A MELHOR OFERTA  (Mens. Jack)     
 

Lc 21. 1-4; Ef 5.1-2    
 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  

Falar qual presente você mais gostou de ganhar?   
 
2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo 
amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche servindo o outro.  
 
4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Prática do estudo, da 
mensagem, do conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhamento:   
 

a – Jesus parou na frente da arca no templo, para observar com qual motivação 
estavam doando suas ofertas. Da mesma forma que em amor Ele nos observa 
cotidianamente como filhos e enviados para o serviço de fazer discípulos.  
 

b – Jesus espera dos seus discípulos que doem o melhor da vida como 
mandamento que deve ser obedecido. Que nos lancemos e nos dediquemos em 
servi-Lo de todo o coração como oferta viva que agrade a Deus.  
 

c – Ofertar não é só num ritual litúrgico de domingo, mas todos os dias. Não com 
a sobra como fazem os ricos, mas totalmente pelo tempo, caráter, dedicação, 
disponibilidade ao outro, amor, hospedagem em casa, com tudo que mais temos 
de valioso. Toda vez que eu tenho de contrariar o meu eu é uma oferta.  
 
Para pensar e aplicar:  

1. O que tenho ofertado diariamente a Deus? Estou doando tudo 
ou a sobra?  

 
2. Tenho dado o meu melhor? Deus tem aceitado com prazer a 

minha oferta? Qual o peso da minha oferta? Ela gera dor de renúncia, 
sacrifício por amor? Ela toca o coração de Deus todo dia?  
 
 
 
 
 
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 27  – Maio - 2013.  

SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DE JESUS  (Mens. Reve)     
 

Mt 26. 36-46   
 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  

Qual catástrofe ou acontecimento triste que mais te marcou na vida?   
 
2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo 
amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche servindo o outro.  
 
4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Prática do estudo, da 
mensagem, do conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhamento:   
 

a – Lua cheia, paixão, getsemani, 3 vezes persistindo na oração, tristeza que dói. 
Vontade humana de “passar de mim” mas a vontade do Pai prevalece. 
Abandonado pelo Pai para assumir a carga do outro. Sem joelhos e rosto no chão 
não há metodologia ou projeto que funciona.     
 

b – Sono dos discípulos, amizade sem apoio, momento chave. Pensa no outro, 
age em favor do outro, dá a vida pelo outro. Hematidrose que é causada por um 
abatimento moral violento.  
 

c – Traição do amigo, encarceramento, pancadaria, andanças pra lá e pra cá. 
Tudo consumado. Agora estarei convosco até a consumação dos séculos. O Pai 
disse: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouçam-no. Como o véu 
se rasgou e pra que? 
 
Para pensar e aplicar:  

1. Quem mais sofreu? O filho ou o Pai? Qual foi a decepção de 
Jesus ao pedir a companhia dos amigos? Como se deu o conforto e 
consolo de Jesus? Sofremos hoje na mesma intensidade que Jesus 
sofreu? 

2. Porque sofremos tanto ainda hoje? O zelo religioso e a tradição 
podem reduzir o sofrimento? Quem pode entrar em lugar santo hoje? 
Qual é o lugar santo, onde habita o Espírito hoje? Você pode ter certeza 
absoluta que entrará nos céus quando Jesus voltar?  
 
 
 

 Roteiro: Edgard. 

 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 20  – Maio - 2013.  

UNIDADE NA DIVERSIDADE DA COMUNIDADE (Mens. Fábio)     
Mt 12.25 - I Co 1.10 - At 2. 29-47   

 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você):  

Quem mais te influenciou na vida quando você era adolescente?  
 
2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar pelo 
amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche servindo o outro.  
 
4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Prática do estudo, da 
mensagem, do conhecimento. Aplicando na vida do outro. Compartilhamento:   
 

a – O motivo de tanta dificuldade de relacionamento conjugal é a divisão de 
objetivo, foco e propósito do casal que infelizmente também é a causa da 
insegurança, desvios comportamentais e de crença dos seus filhos. (v.25).   
A maioria dos filhos que se perdem tem causa na ausência da caminhada juntos 
pelos pais, com o mesmo pensamento e a mesma atitude.  
 

b – Divisão é algo sutil e diabólico. A igreja não é diferente da família. (V.10).  
Porque igreja não é o prédio, casa ou local onde se encontra a ComUnidade, mas 
aquela que se forma a partir da família, nas casas, no trabalho, na rua, na cidade, 
no governo. Deus não recebe o culto e adoração de um local específico onde 
estaria presente, mas aceita quando vem do caráter, da unidade, da obediência e 
da vida que ama e serve ao outro, congregando para celebrar juntos em qualquer 
lugar. O centro de convivência da CPV é para servir à comunidade local.   
 

c – A igreja primitiva plantada por Jesus (v.44-47) é o projeto modelo para 
plantação de igreja nos nossos dias no Brasil. Ele trabalhou andando junto, como 
“coatch”, comendo junto, compartilhando, orando, sofrendo e se alegrando nas 
festas com o propósito certo e foco na profundidade relacional com o Pai e uns 
com os outros, sem desviar da Unidade na diversidade de profissionais que ele 
escolheu para fazer discípulos em amor, orando sempre e todos os dias.    
  
Para pensar e aplicar:  

1. Qual foi a essência do projeto de Jesus? Como era a igreja 
primitiva? Qual a razão, o propósito da sua vida e como pai e como mãe?  

2. Qual a Unidade que precisamos? Qual é a sua missão aqui na 
terra? Como você tem influenciado as pessoas que te cercam?  
 

 
 Roteiro: Edgard. 

 
 

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

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 13  – Maio - 2013.  

 
IGREJA, O REINO DE DEUS CHEGANDO A CIDADE (Mens. Pr. Salatiel)     

 
Ne 3.1,9,12,14-19; 5.14,15,17-18   

 
 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você).  

Quem mais te influenciou na vida quando era adolescente?  
 
2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche servindo o outro.  
 
4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Prática da 
mensagem, do conhecimento, do estudo. Compartilhamento. Vida na vida.   
 
1 - A missão é de Deus, mas seus instrumentos somos nós. 
2- Tudo o que fizermos será sagrado quando consagrado a Deus; 
3 - Quanto maior a posição de influência, maior a responsabilidade; 
4 - Quanto maior o engajamento dos lideres, maior engajamento das pessoas. 
 
 
 
 
 
 
    
 
Para pensar e aplicar:  

1. Quanto você está disposto a ser um instrumento nas mãos de 
Deus? O seu trabalho secular, o seu caminhar tem sido consagrado a 
Deus? Quanto você tem influenciado as pessoas que te cercam?  

2. Quanto você líder tem se engajado na missão?  
 
 
 
 

 Roteiro: Salatiel. 
 
 
 
 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 06  – Maio - 2013.  

O QUE JULGA SER FIEL E FIRME PODE CAIR (Mens. Beatriz)     
I Co 10.1-13  

 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você).  

Fale de uma morte ou sofrimento que mais te impactou.  
 
2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche servindo o outro.  
 
4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Prática da 
mensagem, do conhecimento, do estudo. Compartilhamento. Vida na vida.   
 

Exemplo de vida do Rei Davi:  
Davi foi considerado segundo coração de Deus; Carinhosamente Deus o 
chamou de “meu servo”; Ele foi ungido por Deus para ser Rei da história de 
Israel; Foi um doce salmista, escrevendo 70 dos 150 salmos da Bíblia; Gerou a 
descendência de Jesus; Foi o padrão para todos os demais reis como Uzias, 
Abias, Acaz e outros; Destacou-se pela sua delicadeza de caráter; Foi 
transparente reconhecendo que era pobre e necessitado.  

Escândalo e conseqüência do pecado público de Davi:   
Ele caiu em adultério com a esposa do soldado Urias que estava na guerra. O 
pecado gerou outros pecados com conseqüências danosas para a sua vida, da 
família e do povo. Começou com a falta de cuidado com a sua própria pobreza 
humana, tornou-se enganador e cometeu o assassinato de Urias.  

Resgate total:  
Ainda assim, pelo processo de arrependimento Deus o aceitou na sua intimidade 
e comunhão relacional, mas não o poupou das conseqüências dos seus atos.  
Somos convidados insistentemente por Deus para fugir da tentação e resistir o 
maligno devorador, mentiroso e astuto do mundo. É preciso vigiar e orar sempre.    
 
Para pensar e aplicar:  

1. Qual a motivação básica e propósito de Deus pra sua vida? O 
que Davi perdeu imediatamente? Será que valeu a pena o ato impensado 
de Davi? O que ele deveria ter feito? Eu sou melhor que Davi?  

2. Vale a pena curtir as conseqüências? O que você faz quando 
confrontado com a sua fraqueza pessoal? O arrependimento muda o 
coração de Deus? Quem nos dá o livramento e suporte necessários?   
 
 

 Roteiro: Edgard. 
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ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 29  – Abril - 2013.  

O SENTIDO DA VIDA. QUEM É VOCÊ?     
I Jo 2. 1-6  

 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você).  

Onde e como você pensa que estará daqui a 20 anos? 
 
2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
 
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). Orar 
pelo amigo, abrir a casa, receber, abraçar, café, lanche servindo o outro.  
 
4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Prática da 
mensagem, do conhecimento, do estudo. Compartilhamento. Vida na vida.   
 
Não estou aqui por acaso:  
O propósito da sua vida de comunhão com Deus é maior que a sua realização 
pessoal, maior que a paz de espírito, bem maior que a sua felicidade, maior que 
a família, que a carreira, sonhos e aspirações.  
 
Fui criado para ser amigo de Deus e fazer parte da sua família:   
A amizade com Deus gera obediência a Jesus e está ligada ao caráter. Caráter é 
a soma dos hábitos. Hábito é a sua prática e exercício de vida. Aquilo que você 
faz naturalmente e constantemente até no escuro e sozinho.  
Hábitos se desenvolvem pela prática e gasta muito tempo.  
Hábitos alteram o caráter para um novo caráter parecido com o de Jesus.  
A amizade com Deus nasce no “quarto de escuta” na solitude, na contemplação, 
no estudo bíblico aplicado no seu dia-a-dia.  
 
Para pensar e aplicar:  

1. De acordo com o v.6 como devemos andar? Como é possível 
saber que sou amigo de Deus?  

2. Qual é o propósito, visão e missão de Deus para sua vida? 
Quais mudanças nos seus hábitos foram notadas por outra pessoa, como 
aconteceu isto?  
 
 
 
 
 

 Roteiro: Edgard. 
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A HUMANIDADE DE JESUS (Mens. Fábio)   
Fp 1. 27-30, 2. 1-11  

 
1. Encontro quebra-gelos: (Relacionamento horizontal: eu para você).  
Como você interage com Viçosa, sendo um cidadão viçosense?  
 
2. Exaltação: (Relacionamento vertical: de nós para Deus). Cântico e oração.  
 
3. Evangelismo: (Relacionamento com o outro: de Deus através de mim). 
Amigo, abraço, hospedar, receber, lanches, cafés e servir uns aos outros.  
 
4. Edificação: (Relacionamento vertical: de Deus para nós). Mensagem prática. 
Compartilhamento. Vida na vida.   
 
Unidade na Diversidade:  
Paulo estava preso, mas completamente livre no seu coração voltando sua 
atenção para as pessoas como cidadão dos céus. Ele mostrou Unidade em 
Jesus na grande diversidade romana; Serviu ao Senhor não somente crendo, 
mas sofrendo pelo Evangelho; Considerou os outros pecadores superiores a ele 
mesmo e aprendeu a agir como Jesus agia.  
 
Humanidade Jesus  
Aceitamos com facilidade Jesus como Senhor e Salvador e servimos de bom 
grado e com regularidade, mas não entendemos a humanidade de Jesus e nem 
a nossa própria.  
Jesus tocava, abraçava, sentia as dores e se envolvia como homem na sua 
natureza humana adquirida através da virgem Maria.  
Com isto ele se comoveu, chorou, entregou-se como homem, pelo homem, ao 
sofrimento humano até a Cruz, em perfeita glória ao Pai, a fim de recuperar a 
comunhão do homem com o Pai Criador.  
 
Para pensar e aplicar:  

1. Você percebe algo neste texto que te incomoda? Como seria 
viver de acordo com o Evangelho?  

2. Como cristão você tem influenciado positiva ou negativamente 
nos seus relacionamentos? A sua espiritualidade ajuda nas suas relações 
interpessoais humanas?        
 
 

 Roteiro: Edgard. 
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NOVA VISÃO DA INFORMAÇÃO (Mens. Pr Salatiel)   
Ne 1 e 2  

 
500 anos em 30 segundos   
O reino seria instituído por Saul, mas lhe foi retirado o próprio reino e Davi foi 
chamado por Deus para ser o Rei. Depois veio Salomão e os filhos de Salomão 
e aí começaram as discussões e guerras entre eles, criando os dois reinos: Do 
norte com o império assírio e do Sul com o reino de Judá tomado pelo cativeiro 
do império babilônico, depois um novo cativeiro do império Persa, que dominou 
quase todo o mundo da época.  
 
Pergunta bem feita traz informações corretas  
Neemias era um alto funcionário público do império, como se trabalhasse hoje na 
casa branca, um tipo de conselheiro do Obama no EUA. Tendo sido visitado 
pelos irmãos ele perguntou como estavam as coisas na sua cidade de 
Jerusalem. Ouvindo que passavam necessidades, muros quebrados e portas 
queimadas, ele reagiu no seu coração, chorou, orou e jejuou por 4 meses 
(Dezembro a Março). Isto mudou toda a sua história.   
 
Informações fazem filtros nos corações e mentes   
Recebemos hoje excesso de informações e filtramos errado. Passa a ser tudo 
normal e não ligamos com a necessidade do irmão. O que e como recebemos a 
informação, pode-se tornar o grande desafio e visão de Deus para alterar a 
realidade onde vivemos. Mas é preciso reagir à 1. Informação (conhecimento na 
prática, vida na vida); 2. Compaixão (não com olhos secos); 3. Oração (quarto de 
escuta e jejum); 4. Visão (depuração pelo tempo de oração com algo pequeno, 
simples e ordinário segundo o desejo e propósito de Deus); 5. Ação. Agir com 
mobilização, apesar do pessoal do contra, do deixa pra lá, que nada funciona, 
das zombarias, maledicências, porque é Deus quem faz a obra por nós. 2.17: 
Não podemos continuar nesta situação humilhante.  
 
Para pensar e aplicar: 
1. Você tem um coração comovido pelas notícias? Quando nos 
movemos, como Deus realiza a Sua obra?  
 
2. A igreja, Corpo de Jesus pode nos ajuda a crescer e agir, como? 
Diante do conhecimento e informação o que devo fazer? Juntos, somos 
melhores? Como posso ser benção na ComUnidade? Orar.  
 
 

Roteiro: Edgard. 
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O VINHO NOVO (Mens. Pr Paulo - Ubá)   
Mc 2. 18-22 

 
João Marcos – O escritor de Marcos aos Romanos  
Sua mãe foi uma das mulheres que patrocinava o ministério de Jesus. Ele teve 
grandes mentores e falava várias línguas. Um dos seus mentores foi Barnabé 
que o discipulou e também foi quem acolheu Paulo num momento difícil, 
tornando seu amigo e companheiro de ministério. João Marcos escreveu o 
evangelho de Marcos aos Romanos sem as linguagens judaicas e de forma bem 
resumida e ajudou como interprete no ministério de Pedro.  
 
Confrontando as tradições humanas    
Jesus ensina para não haver imitação ao que os escribas e fariseus faziam pela 
incoerência do que conheciam da Palavra com o que praticavam como o Jejum 
hipócrita, triste e ainda se orgulhavam das tradições judaicas. Como era possível 
jejuar numa festa com o noivo? Somos ainda hoje a igreja ou a noiva de Jesus e 
podemos viver em plena celebração de alegria e festa.  
 
Pano novo em roupa velha  
É preciso estar sempre reformando e revendo conceitos. Mudando as estruturas 
e conectando diretamente com Jesus. A tradição tem grande força, por isto a 
igreja argentina no livro do J.C. Ortiz, diz que enquanto a igreja não passa a viver 
a mensagem ouvida, não muda de assunto. Que o núcleo é onde cada um pode 
praticar, compartir, conhecer, entender a Deus e vivenciar a mensagem levando-
a pra fora da igreja, pela transformação na vivência e não pela informação e 
conhecimento com pouca prática. O vinho novo só é possível receber depois que 
se nasce em Jesus, num coração maleável e de carne. A força do Evangelho 
pode arrebentar qualquer tradição.    
 
Para pensar e aplicar: 
1. Como e qual é a estrutura da sua vida, existência, fé e caminhada 
hoje? A graça de Jesus tem expandido em você? Você já morreu e já 
nasceu Jesus em você? Ou está vivendo em luto eterno sem alegria?   
 
2. Agora o seu coração está aberto para receber o vinho novo? Você 
quer desfrutar e celebrar com alegria e liberdade a sua salvação? Orar.  
 
 
 

Roteiro: Edgard. 
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DEUS É FIEL DEMAIS (Estudo Rita)   

 
Atos 17. 23-28 

 
Conhecendo Deus  
Antes que possamos render a nossa vida a Deus, precisamos saber quem Ele é. 
É fundamental que nos confiemos ao Deus que nos ama e não ao “deus” deste 
mundo, que somente quer nos enganar e destruir.  
 
 
Atos 17   
O apóstolo Paulo descreveu o enganador desta maneira . . . o deus deste mundo 
conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa a luz que brilha sobre 
eles, a luz que vem da boa noticia que vem da gloria de Cristo, o qual nos mostra 
como Deus realmente é.  
 
Mesmo que Deus seja desconhecido para nós, Ele está perto e disposto a se 
revelar. Deus prometeu: . . . Voces vão me procurar e me achar, pois vão me 
procurar com todo o coração. Jr 29.1-3.  
 
Render a nossa vontade inclui aceitar a Deus como Ele é em lugar de insistir em 
criá-Lo segundo a nossa própria imagem. Quando buscamos a Deus como o 
coração e mente aberta, nós o encontraremos.  
 
 
Para pensar e aplicar: 
 
1. O que você acha disto?  
 
2. Isto faz diferença pra você?  
  

 
 
 
 
 
 

Roteiro: Rita Finamori. 
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PECADO GERA SOFRIMENTO (Estudo Edgard)  

 
Isaías 53.1-12 

 
Missão  
O planejamento e o objetivo de Deus ao formar o homem inteligente, capaz, 
autônomo e livre: “à nossa semelhança”, foi para relacionar com Ele na sua 
intimidade com plena satisfação e alegria, cuidando da natureza e de toda a 
criação Dele em amor e perfeição.  
 
Rebuscando e reconstruindo a humanidade  
A humanidade se perdeu completamente e as revelações de Deus passadas ao 
profeta Isaías mostram todo o sofrimento de Jesus que viria ao mundo com a 
missão de morrer em uma cruz, como o pior dos homens, para pagar pelos 
pecados da humanidade. Este homem se tornaria a “ponte” que religa o homem 
a Deus, a porta que leva o pecador ao Santíssimo Lugar. Afinal Jesus apoiou 
seu Pai desde a criação e se ofereceu em amor (João 1.1-4). Este texto de 
Isaias é uma profecia acerca do sofrimento de Jesus, proferida cerca de 800 
anos antes de Jesus nascer.  
 
 
Para pensar e aplicar: 
 
1. Algo de especial chama sua atenção nesta profecia? Como isto se 
aplica à sua vida? v.11 – Qual seria o ‘fruto do seu penoso trabalho’? 
Você se considera fruto deste ‘penoso trabalho’? Acha que o Senhor está 
‘satisfeito’ com você? 
 
2. Quais legados Gandhy, Lincoln, Alexandre e outros grandes homens 
nos deixaram? E Jesus, o humilde, quais legados deixou para nós? Qual 
era o grande desejo de Jesus? Sua vida se identifica mais com estes 
grandes nomes da história ou com Jesus (o humilde servo sofredor, 
salvador do mundo)?  
 

 
 
 

Roteiro: Edgard. 
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JESUS É A PRÓPRIA PORTA DE ENTRADA E SAÍDA (Mens.: Beatriz) 

 
Jo 10.9 

 
Metanóia: Mudar a mente.  
É necessário o processo diário do negar, do esvaziamento total do eu, porque 
somos de natureza má que exige ser dominada pela submissão total a Jesus 
como senhor, dono, criador e sustentador das mudanças e mentes, que excede o 
nosso entendimento. É uma briga constante consigo mesmo.  
  
Jesus é o alimento integral e completo a todos que entram.   
Entrar significa fazer a vontade do Pai. É ter comprometimento e estar sempre 
disponível. É parar de “namorar” com Deus. Alimenta bem aquele que gasta 
energia com o trabalho, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que quer 
descanso para a alma, aquele que não é morno ou preguiçoso.  
 
Comandados por Jesus.  
Tendemos pela nossa natureza pecaminosa e má a comandar tudo, inclusive a 
vida dos outros, ficando próximo da porta de entrada observando curiosamente o 
que está acontecendo e ser houver vantagens pessoais decido o que fazer.  
A porta Jesus, é de entrada e saída incondicional. Sair para que Jesus seja visto 
no caráter e comportamento da vida 24 horas por dia. Sair como cartas vivas. 
Sair para obedecer ao comando de Jesus na vida do filho, do vizinho, do amigo. 
Sair para receber poder do Espírito Santo que fará as devidas mudanças de 
mentes. Ao jovem rico Jesus disse que ele tinha tudo, mas lhe faltava uma coisa 
apenas.  
 
Para pensar e aplicar: 
 

1. Como e quem tem comandado a sua vida? Como você tem aberto mão 
do seu eu? Até onde estou disposto a abrir mão de mim mesmo? Existe 
algum ponto sob seu domínio exclusivo e intocável na sua vida?  
 
2. Como tem sido o seu quarto de escuta e solitude? Oro antes de 
qualquer decisão no trabalho, em casa, em reuniões, etc? Exponho com 
facilidade meus motivos de oração aos irmãos no núcleo?  
 

 
 

Roteiro: Edgard. 
 
 
 

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



ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
Roteiro para o Núcleo – 25 a 28 – Fevereiro - 2013.  

 
DISCIPLINA DA CELEBRAÇÃO (Estudo Edgard)  

 
Lc 15. 11-32 

 

 
 
Jesus quer celebrar com você no seu trabalho e lazer  
Se de fato nós escolhemos trilhar em perpétua liberdade do Espírito, Jesus 
precisa entrar no nosso trabalho e lazer. Jesus é inteiro e completamente livre e 
não revidava nada, nem rodava em torno de si mesmo.  
 
Celebração sem amarguras  
Tendo amargura e ressentimento a Celebração pode ser libertina, oba-oba, 
irresponsável, anti-Reino, anti-Vida, anti-Cristo e cheia de sérias conseqüências. 
Precisamos conhecer a nós mesmos e a Deus com intimidade, encontrando a 
nossa identidade e dignidade para receber o abraço do Pai e celebrar com 
experiência viva e com a própria vida em alegria. 
 
Celebrar como família   
Foster dá algumas sugestões práticas para a nossa Celebração extra-culto. 
Transforme os acontecimentos familiares em momentos de celebração: 
aniversários, formaturas. Tire vantagens das festividades de nossa cultura e 
realmente celebre para que o culto tenha sentido. 
 
 
Para pensar e aplicar: 
 

1. Você tem motivos pessoais para Celebrar? Pode acontecer celebração 
irresponsável como o filho mais moço do verso 13?  Porque a Celebração 
não pode ser limitada ao período de Culto no Domingo?  
 
2. Como é possível celebrar aquilo que não tem valor? O filho mais velho 
percebia que tudo o que era do Pai, era dele também, gerando alegria e 
celebração constante? Como podemos Celebrar no trabalho, lazer, 
estudos e nos relacionamentos?  
 

 
 
 

Roteiro: Edgard. 
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 ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 
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PLANO DE DEUS PARA O HOMEM (Mens.: Uriel Folly)   

 
Lc 23.26; Mc 15.21    

 
 
ALGUM PONTO CHAMOU SUA ATENÇÃO NA MENSAGEM?  
 
Tem diferença entre envolvimento e comprometimento?  
Quando se exige comprometimento, está se querendo algo muito maior do que 
aquilo que uma pessoa deve dispor.  
Envolver também é enrolar-se, embrulhar-se, cercar, rodear, circundar, incluir-se, tomar 
parte.   
O envolvido está junto, mas não vai se comprometer em ficar quando as coisas não 
estiverem de acordo com aquilo que ele espera.  
O envolvido quer apenas somar, aparecer, mostrar que está fazendo.  
Estar envolvido é ficar somente enquanto não precisar perder nada, estar envolvido é dar-
se em parte, é estar junto enquanto está tudo bem.  
 
4 razões do compromisso.  
 - Deus tem um propósito para cada pessoa. Vivemos e nos movemos naquilo 
que Deus planejou e ordenou. Obediência ao comando do Criador.   
 - Deus tem um trabalho direcionado para cada pessoa e concede dons e talentos 
para o aperfeiçoamento e capacitação deste trabalho.  
 - Deus pede um testemunho compartilhado com vida na vida de outra pessoa.  
 - Deus pede um comprometimento até à Cruz como único caminho a ser 
seguido.  
 
Para pensar e aplicar: 
 

1. Qual a diferença entre comprometimento e envolvimento?  
Fale de um momento ou história da sua vida que define um 
comprometimento e outro momento que define o envolvimento.  
 
2. Você tem envolvimento ou comprometimento com Jesus? Qual o nível 
de comprometimento você tem com a família e filhos?  
E com o amigo, amigos, núcleo ou ComUnidade local?  
 
 
 

Roteiro: Edgard. 
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