
Roteiro para o PG 
29 de março a 03 de abril de 2021 

1. Encontro - Quebra-gelo:  Quem foi ou é o seu melhor amigo (a)? 
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

DESCANSO – Como encontramos descanso em dias difíceis - Êxodo 18.13-23 
“E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo; e o povo estava em pé diante de Moisés 
desde a manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto, que tu 
fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até à tarde? Então disse 
Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim, para consultar a Deus; Quando tem algum negócio vem a mim, 
para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe 
disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo; porque este 
negócio é mui difícil para ti; tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. 
Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus; E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o 
caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes 
a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, 
maiorais de cinquenta, e maiorais de dez; Para que julguem este povo em todo o tempo; e seja que todo o negócio 
grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem; assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão 
contigo. Se isto fizeres, e Deus to mandar, poderás então subsistir; assim também todo este povo em paz irá ao seu 
lugar. ” 

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação:  
Estamos vivendo dias cansativos. Obviamente que se sentir cansado, não é motivo para ninguém entrar em pânico, 
porque quando a gente se sente cansado é só parar e descansar um pouco. Mas quando mesmo fazendo isso, o 
cansaço não passa. É porque estamos num segundo estágio do cansaço, a fadiga. A raiz dessa palavra no Latim é 
“Fatigare” que significa: “Fazer Desabar”. É como se tivéssemos dado tudo de nós, e não temos mais forças para se 
manter de pé, até que fazemos tudo desabar, ou desabamos. Esse é o grande problema do cansaço. Como encontrar 
descanso em dias difíceis. 
 

Você tem se sentido cansado ultimamente? O que você acha que mais tem causado cansaço em sua vida? 
Quando olhamos para o texto vamos perceber 2 princípios básicos que nos ajudam a encontrar esse DESCANSO 
verdadeiro para nossas vidas: 

 

1. BUSCAR A PRESENÇA DE DEUS 
V.19 “Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as 
causas a Deus; ’ Moisés se afastou da direção de Deus. Fazendo coisas para Deus, corremos o risco de nos afastar de 
Deus.  
Como tem estado seu relacionamento com Deus? Você tem lido a Bíblia e orado regularmente? Como estar na 
presença de Deus pode trazer descanso para a vida das pessoas? 

 

Segundo princípio básico para que você encontre descanso verdadeiro é: 
2. COLOQUE PESSOAS BOAS NA SUA VIDA 
Êxodo 18:21 “E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a 
avareza; e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, e maiorais de dez;” 
Moisés tentou fazer tudo sozinho. Tentamos fazer tudo sozinhos. Achamos que sem a gente nada funciona. O 
conselho de Jetro à Moisés foi: Cerque-se de Gente boa. Precisamos nos cercar de Gente boa. Boas porém não 
perfeitas. Jesus fez isso: O Incrédulo Tomé, O nervosinho Pedro. Na busca de gente perfeita nos decepcionamos e nos 
cansamos mais ainda. Ficamos cansados e exaustos quando queremos que as pessoas sejam perfeitas. 
Você tem com quem se abrir, chorar, prestar contas? Você tem sido essa “Gente Boa” para alguém? 

 

CONCLUSÃO: 
Êxodo 18:23 “Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir; assim também todo este povo em paz irá ao 
seu lugar.” 
Fazendo isso encontraremos forças para os dias difíceis 

 

Nas suas palavras, como podemos encontrar o verdadeiro descanso em nossas vidas? 
Mateus 11:28 “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, 
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o 
meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” 

 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: ______________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


