
Roteiro para o Pequeno Grupo – 05 de dezembro 2021 
06 a 11 de dezembro de 2021 

1. Encontro - Quebra-gelo:   
2. Exaltação: 
3. EDIFICAÇÃO:  

ESCOLHAS QUE NOS CONDUZEM ÀS BÊNÇÃOS – 2 Reis 6.24,24 e 7.1-11 
24. Algum tempo depois, Ben-Hadade, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria.  
25. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer oitenta peças de prata, e uma caneca de 
esterco de pomba, cinco peças de prata. 

1. Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor! Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 
uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata".  

2. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, 
será que isso poderia acontecer? " Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma! "  

3. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte? 

4. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao 
acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos". 

5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém 
ali, 

6. pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que 
disseram uns aos outros: "Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar! " 

7. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como 
estava. 

8. Tendo chegado às imediações do acampamento os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam; pegaram prata, 
ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam 
isso também. 

9. Então disseram uns aos outros: "Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se 
esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei". 

10. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: "Entramos no acampamento arameu, e não vimos 
nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados, e tendas abandonadas". 

11. As sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
O texto apresenta um cerco feito pelo exército inimigo à cidade de Samaria e, em consequência disso, uma 
fome generalizada. E Deus operou um milagre, fazendo com que o povo inimigo ouvisse estrondos e pensasse 
que fosse outro exército vindo para o confronto. Isso causou um pânico muito grande e fez com que todos os 
soldados fugissem deixando o acampamento recheado de mantimentos para o povo de Samaria. Dessa 
forma, o povo foi alimentado sem precisar lutar. Isso nos traz uma grande lição de que quando fazemos 
escolhas sábias, elas nos conduzirão às bênçãos de Deus. 
 
1. Leiam o texto abaixo de Jeremias 6.16  

 Jeremias 6.16 – “Assim diz o Senhor: ‘Ponham-se nas encruzilhadas e olhem; perguntem pelos 
caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso". Mas vocês 
disseram: ‘Não seguiremos!” 
 
Pergunta: Como, geralmente, você toma uma decisão ou faz uma escolha? Quais critérios que você usa 
para essa escolha? 
 

2. Para fazer uma escolha que te conduza às bênçãos – espere o tempo de Deus – Leiam os textos bíblicos 
abaixo 

 Provérbios 3.5,6 – “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio 
entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas” 

 Salmo 40.1 – “Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor” 
 
Pergunta: Como você lida com essa questão de “esperar o tempo de Deus”. Como você entende que 
chegou o tempo de Deus para uma escolha ou decisão? 

 
3. Para fazer uma escolha que te conduza às bênçãos – Cultive fé e esperança no seu coração 

 Hebreus 10.23 – “Apeguemo-nos com firmeza À esperança que professamos, pois Aquele que 
prometeu é fiel” 
 
Pergunta: De que forma você cultiva a fé e a esperança no seu coração? Como você exercita em sua 
vida esses elementos? 



 
4. Para fazer uma escolha que te conduza às bênçãos – Enfrente suas dificuldades com perseverança, 

sabendo que Deus caminha com você nessa jornada 
 

 2 Reis 7.3,4 – “Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: "Por que 
ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos 
aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos 
pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos". 
 

 Diante do quadro de fome e eminente morte, esses quatro leprosos tiveram as seguintes atitudes: 
1. Olharam para dentro de si mesmos e fizeram um auto questionamento de suas atitudes e 

comportamentos. 
2. Mudaram o que precisava ser mudado em suas vidas. 
3. Não se deixaram paralisar pelo medo. 
4. Não se deixaram dominar pelo sentimento de auto piedade . 

 
Pergunta: O que essas atitudes ensinam a você? Como aplicá-las em sua vida? 

 
 

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. 
 
 
 


