
ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro para o Núcleo – Semana de 17 – Agosto - 2014.  
 

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

ALGUMA VEZ VOCÊ JÁ FOI RENDIDO OU ASSALTADO?  
COMO FOI ESTA EXPERIENCIA?  

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: 
 

Tema do mês: Comunidade local, mentalidade global.   
 

Missão com segurança (Mens. Pr Eúde - CEM) 
At 10. 36-43 

 

a) – Observamos neste contexto, que Deus provocou o encontro de Cornélio com 
Pedro. Cornélio, um homem de ampla visão e sincero de coração tentando 
agradar a Deus com seus atos; Pedro, um judeu, apóstolo preconceituoso e 
bairrista.  
 

b) – Precisou de tudo isto para deixar claro para Pedro que o Evangelho não é 
propriedade exclusiva dos Judeus, mas é também para o vizinho, a região, o 
estado, país e o mundo todo, não sendo presbiterianos bonzinhos e fieis, mas 
presbiterianos convertidos a Jesus.  
 

c) – Num momento de superficialidade espiritual, de descentralização de Jesus 
na igreja, desconsiderando que Jesus é maior que a própria Bíblia, a experiência 
de Cornélio nos revela o Grande Segredo. Ele tinha intimidade com Deus, 
exercitada e cultivada na solitude do quarto de escuta, era sensível à necessidade 
dos outros e tinha bom testemunho dos de fora. Cornélio foi um exemplo para os 
apóstolos, para os crentes do seu tempo e pode ser para nós hoje. 
 

Questões para reflexão e discussão  
 

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1) - Na sua opinião quais são as evidências da verdadeira espiritualidade? 

O que você deve valorizar mais, qual a ordem correta a fé ou obras? 
Como testemunhar para os de fora, na sua família ou amigos?  
 

2) - Como fazer para não ser apanhado na superficialidade espiritual do 
dia a dia na família, na profissão e no Corpo de Jesus, a igreja?  
 

Roteiro: Edgard. 
 

------- Em cada casa uma igreja e cada membro um ministro e missionário ------  
 

ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

Roteiro para o Núcleo – Semana de 17 – Agosto - 2014.  
 

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

ALGUMA VEZ VOCÊ JÁ FOI RENDIDO OU ASSALTADO?  
COMO FOI ESTA EXPERIENCIA?  

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: 
 

Tema do mês: Comunidade local, mentalidade global.   
 

Missão com segurança (Mens. Pr Eúde - CEM) 
At 10. 36-43 

 

a) – Observamos neste contexto, que Deus provocou o encontro de Cornélio com 
Pedro. Cornélio, um homem de ampla visão e sincero de coração tentando 
agradar a Deus com seus atos; Pedro, um judeu, apóstolo preconceituoso e 
bairrista.  
 

b) – Precisou de tudo isto para deixar claro para Pedro que o Evangelho não é 
propriedade exclusiva dos Judeus, mas é também para o vizinho, a região, o 
estado, país e o mundo todo, não sendo presbiterianos bonzinhos e fieis, mas 
presbiterianos convertidos a Jesus.  
 

c) – Num momento de superficialidade espiritual, de descentralização de Jesus 
na igreja, desconsiderando que Jesus é maior que a própria Bíblia, a experiência 
de Cornélio nos revela o Grande Segredo. Ele tinha intimidade com Deus, 
exercitada e cultivada na solitude do quarto de escuta, era sensível à necessidade 
dos outros e tinha bom testemunho dos de fora. Cornélio foi um exemplo para os 
apóstolos, para os crentes do seu tempo e pode ser para nós hoje. 
 

Questões para reflexão e discussão  
 

O que mais te chamou atenção na mensagem de domingo?  
 

1) - Na sua opinião quais são as evidências da verdadeira espiritualidade? 

O que você deve valorizar mais, qual a ordem correta a fé ou obras? 
Como testemunhar para os de fora, na sua família ou amigos?  
 

2) - Como fazer para não ser apanhado na superficialidade espiritual do 
dia a dia na família, na profissão e no Corpo de Jesus, a igreja?  
 

Roteiro: Edgard. 
 

------- Em cada casa uma igreja e cada membro um ministro e missionário ------  
 


