
Roteiro para o Pequeno Grupo 
30 de agosto a 04 de setembro de 2021 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: Complete a frase: “Meu relacionamento com Deus está___________”  
2. Exaltação:  

 
3. Edificação:  

ESTRATÉGIAS ESPIRITUAIS QUE NOS CONDUZEM AO TRIUNFO – Josué 3.1-5 
1. De manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes 

de atravessar o rio. 
2. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento 
3. e deram esta ordem ao povo: “Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas 

carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. 
4. Mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros entre vocês e a arca; não se aproximem! Desse 

modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá” 
5. Josué ordenou ao povo: “Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês” 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
 
1. 1ª estratégia – Avance obedecendo a ordem de Deus 

 Cite algumas estratégias espirituais que você conhece e/ou que vive. 

 Leiam 2 Coríntios 10.3-4 – Quais as estratégias espirituais Deus tem te dado no enfrentamento das 
dificuldades? 
 

2 Coríntios 10.3,4 – “Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões 
humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas; pelo contrário, são poderosas em 
Deus para destruir fortalezas. ” 
 

2. 2ª estratégia – Dependa totalmente de Deus 

 Leiam o verso 3 – Qual tem sido a sua experiência de andar com Deus passo a passo e o que tem 
aprendido com isso? 

 
3. 3ª estratégia – Tenha o temor de Deus 

 Leiam o verso 4 – Qual é a evidência de uma pessoa que tem o temor de Deus? 

 Leiam Malaquias 1.9-10 – O que significa na prática “entregar o melhor a Deus”? 
 

Malaquias 1.9,10 – "E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de 
nós! Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? ", pergunta o Senhor dos Exércitos. "Ah, 
se um de vocês fechasse as portas do templo. Assim ao menos não acenderiam o fogo do meu 
altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês", diz o Senhor dos Exércitos, "e não aceitarei as 
suas ofertas. ” 
 

4. 4ª estratégia – Santifique sua vida 

 Leiam o verso 5 e Êxodo 19.10,11 – De que forma podemos santificar nossas vidas ao Senhor? 
 

Êxodo 19.10,11 – “E o Senhor disse a Moisés: "Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles 
deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá 
sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. ” 
 

4. Evangelização 
Quem você pode convidar para o próximo encontro do PG. Cite o nome e vamos orar por ele? 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
1. Ore pela igreja 
2. Ore pela Escola de Líderes, que acontece às quartas-feiras 
3. Ore pela nossa nação. 


