
Roteiro para o PG – 06 de março 2022 
Semana de 07 a 12 de março de 2022 

 
1. Encontro - Quebra-gelo: Se você pudesse mudar uma coisa ou situação em sua vida neste momento, o que mudaria? 
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

EXPERIMENTANDO O MELHOR DE DEUS – Gênesis 13. 1-18 
1. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele . 
2. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. 
3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai onde já havia 

armado acampamento anteriormente 
4. e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. 
5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. 
6. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá -los. 
7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus 

habitavam aquela terra. 
8. Então Abrão disse a Ló: "Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus; afinal somos irmãos! 
9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar! Se você for para a esquerda, irei para a direita; se for para a 

direita, irei para a esquerda". 
10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar; era como o jardim do Senhor, como a terra do 

Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. 
11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao Leste. Assim os dois se separaram: 
12. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do 

vale. 
13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. 
14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: "De onde você está, olhe para o Norte, para o Sul, para o Leste e 

para o Oeste: 
15. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. 
16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá 

contar a sua descendência. 
17. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você"  
18. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um 

altar dedicado ao Senhor. 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Leia os textos e faça as considerações abaixo: 

 As conseqüências da decisão de Ló 

o Foi preso e depois liberto por Abrão 

o Teve que sair às pressas de Sodoma 

o Acabou morando em uma caverna 

o Ficou embriagado e teve filhos com suas filhas e gerou os povos Moabitas e Amonitas. 

 O resultado da decisão de Abrão 

o Serviu e honrou a Deus e foi considerado “Amigo de Deus” 

o Em Gn 25.8 diz: “Abraão morreu em boa velhice em idade avançada...” 

 A primeira lição que aprendemos neste texto é que “O mundo precisa de salvação e nós de transformação” 

 PERGUNTA:  Leia Gálatas 2.20 - O que significa na prática para você a expressão: “Cristo vivendo em mim”? 

 

2. Outra lição: é que, se queremos experimentar o melhor de Deus - Precisamos afastar nossos olhos daquilo que 
pode nos seduzir. 

 Leiam os três textos a seguir: o verso 10a (do texto) - Mateus 6.22,23 e Tiago 1.14,15 

 PERGUNTA:  Que atitudes nós devemos desenvolver em nós mesmos para não cair nesse tipo de pecado? 

 



3. Outra lição:  Se queremos experimentar o melhor de Deus - Não podemos deixar que aquilo que vemos tome conta 
do nosso coração.” 

 Leiam os textos a seguir: verso 10b – 2 Samuel 11.2, que diz: “Uma tarde, levantou-se Davi da sua cama e andava 

passeando no terraço da casa real; daí viu uma mulher que estava tomando banho; e ela era muito formosa”  

 PERGUNTA: Como não deixar que aquilo que vemos nos seduza? 

 
4. Outra lição: Se queremos experimentar o melhor de Deus - Não devemos nos satisfazer com aquilo que aparenta 

ser de Deus, mas não é”. 

 Leia o verso 10c “...era como o Jardim do Senhor” (mas não era o Jardim do Senhor) 

 PERGUNTA: Que critérios você usa para reconhecer se alguma coisa vem ou não vem do Senhor? 

 
5. Outra lição: Se queremos experimentar o melhor de Deus - Devemos escolher aquilo que Deus tem para nós e não o 

nosso próprio desejo” 

 Leia os versos 11 e 14 e Provérbios 14.12 

 PERGUNTA: - Olhando para tudo isso que vimos até aqui, você consegue lembrar de alguma escolha que fez, a 

qual percebeu que era Deus te orientando? Como foi o resultado? 

 
6. Outra lição: Se queremos experimentar o melhor de Deus - Devemos ficar longe daquilo que pode nos levar a 

pecar” 

 Leiam o verso 12b que diz: “Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar 

próximo a Sodoma...” 

 PERGUNTA: O que significava para Ló e sua família, ficar morando próximo a Sodoma? 

 PERGUNTA: Leia Salmos 84.1-3 – Como aplicar este texto à nossa vida? 

 
 

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.  
 


