
ComUnidade Presbiteriana de Viçosa - CPV 

            Quarto de Escuta da Semana de 22 a 27 – FEV – 2016. 

SEU “QUARTO DE ESCUTA” PESSOAL 
 - Procure usar um caderno ou computador para escrever todo dia, respondendo as 2 
perguntas abaixo, escrevendo também a sua oração a sós com Deus:  
 
1 – O que o texto ensina? __________________________________________  
2 – Qual o ensino para minha vida pessoal? ___________________________  
 
Diante do ensino, minha oração é: ________________________________  
 

Segunda Mateus (Mt) 22.1-7  
Terça Mt 22.8-14 
Quarta Mt 22.15-22 
Quinta Mt 22.23-29 
Sexta Mt 22.30-40 
Sábado Mt 22.41-46 

 

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