
Roteiro para o Pequeno Grupo – 28 de novembro 2021 
29 de novembro a 04 de dezembro de 2021 

 
1. Encontro - Quebra-gelo:  Qual é a sua visão a respeito do tempo que vivemos hoje e quais as consequências e 

benefícios que você vê que estão acontecendo? 
 

2. Exaltação: 
 

3. EDIFICAÇÃO:  
PROVISÕES DE DEUS EM TEMPOS DE ESCASSEZ – Génesis 1-6 e 12-14 

1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, 
onde Abimeleque era o rei dos filisteus. 

2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: "Não desça ao Egito; procure estabelecer-se na terra que eu lhe 
indicar. 

3. Permaneça nesta terra mais um pouco, e Eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus 
descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. 

4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras; e 
por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, 

5. porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas 
leis". 

6. Assim Isaque ficou em Gerar. 
12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor o 

abençoava. 

13. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso. 

14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o 

invejavam. 

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 

Aqui neste texto, a Bíblia nos mostra que Isaque está enfrentando uma grande crise. A fome assolava a sua 
terra, seu país vivendo o drama do empobrecimento, o povo aflito, pois vê a despensa se esvaziar e as 
crianças gemendo e clamando por comida. Era um tempo difícil, um tempo amargo, um tempo de 
desequilíbrio, um tempo de fome e recessão, de completa escassez. 
 
1. Para receber as provisões de Deus é preciso pagar o preço da obediência 

 Apenas pela obediência é que alcançaremos as bênçãos de Deus. Não existe outro caminho, não existe 
outra direção 

 A Palavra de Deus nos diz que Deus coloca diante de nós: bênçãos e maldições. A escolha é nossa 

 Para sermos abençoados a bênção está condicionada a obediência. E obedecer não é simplesmente 
ouvir e concordar e reconhecer o erro. Obedecer é praticar as orientações de Deus 

 Quando olhamos para a vida de Isaque percebemos que ele era um homem abençoado, porém, existe 
uma coisa importante em sua vida, ele obedecia às ordens de Deus! Embora estivessem em escassez, 
ele obedeceu não indo para o Egito, onde havia fartura de alimento. A obediência foi uma característica 
recorrente e marcante na vida de Isaque, juntamente com a Fé de que Deus sabia o que era melhor 
para ele e para sua família. 
Pergunta: Em alguns momentos, Deus nos desafiou com algo específico, um chamado, uma mudança 
de rota, uma mudança de comportamento, uma renúncia, enfim, Deus nos desafiou para alguma coisa. 
Você poderia compartilhar sobre o que Deus falou claramente a você e que envolveu obediência? Como 
foi e quais os benefícios que você teve e está tendo? 
 

2. Para receber as provisões de Deus continue semeando na sua terra 

 Isaque sabia que Deus iria fazê-lo florescer no lugar em que havia sido plantado. E, mesmo diante da 
terra árida e seca, ele semeou, ele plantou. 
 

Pergunta: Leiam o texto abaixo do Salmo 126.5,6 – De que forma você tem semeado na sua vida, na 
sua família, na sua igreja e no seu trabalho? Quais têm sido os resultados dessa semeadura? 
Salmo 126.5,6 – “Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai 
chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes” 
 



3. Para receber as provisões de Deus faça o seu melhor, tornando-se especialista no que faz. 

 Quando estamos vivendo num deserto precisamos fazer sempre o nosso melhor tornando-nos 
especialista em derrotar crises. 

 Isaque começou a cavar poços, mas os filisteus vinham e enchiam de entulhos. Isaque ia e cavava outro 
poço, mas, novamente, os filisteus vinham e enchiam de entulhos. Isaque ia e cavava mais outro poço. 
E foi assim até que não houve mais discussão 
 
Pergunta: Leiam os versos 18-22 – O que você faz para derrotar uma crise ou para vencer um 
obstáculo? Quais são os seus hábitos diante das crises? 
 

 
4. Para receber as provisões de Deus faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus 

 Que maravilhoso é poder receber as bênçãos de Deus da mesma maneira que Isaque.  Imagine se você 
fosse abençoado desta forma, recebesse cem vezes mais do que investiu em seu negócio ou em algum 
investimento financeiro. Na sociedade em que vivemos, a busca pela prosperidade virou uma 
prioridade, as pessoas investem todo o tempo possível em seu trabalho em busca do sucesso. A correria 
do dia a dia nos deixa sem tempo para meditar e buscar o que de fato é importante. Esse estilo de vida 
pode te impedir de ter tempo para Deus e para sua família. 

 
Pergunta: Leiam os versos 12-14 - Na vida de Isaque Deus interviu e providenciou toda a provisão e o 
fez prosperar grandemente. Como você tem percebido e reconhecido a intervenção de Deus em sua 
vida? Quais as evidências dessa intervenção? 
 
CONCLUSÃO 

Que Deus possa nos ajudar a cumprir seus propósitos, obedecer a seus mandamentos e seguir as 
instruções do maior exemplo de obediência a Deus que existiu, nosso Senhor Jesus Cristo 

 

 

4. Evangelização - Tempo de Evangelização 

 Faça uma lista dos amigos que cada membro do PG quer alcançar e orem por eles 

 Convidem esses amigos para participar do próximo encontro do PG 
 
 

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

 Para que tenhamos coragem de sermos íntegros em nossa maneira de viver, dando um bom 
testemunho como discípulos de Jesus 

 Orem uns pelos outros. 
 
 


