
Roteiro para o PG – 13 de março 2022 
Semana de 14 a 19 de março de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo: Você tem alguma decisão que precisa tomar por esses dias? Quer compartilhar para 
orarmos por isso? 

2. Exaltação  
 

3. Edificação:  
NASCIDO PARA UM PROPÓSITO 
Êxodo 3.1-14 
1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o 

outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. 
2. Ali o Anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora 

a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. 
3. "Que impressionante! ", pensou. "Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. "  
4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou: "Moisés, Moisés! 

" "Eis-me aqui", respondeu ele. 
5. Então disse Deus: "Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa".  
6. Disse ainda: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó". Então Moisés 

cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. 
7. Disse o Senhor: "De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu 

clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. 
8. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite 

e mel: a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. 
9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem.  
10. Vá, pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas".  
11. Moisés, porém, respondeu a Deus: "Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? " 
12. Deus afirmou: "Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia: quando você tirar o povo do 

Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte". 
13. Moisés perguntou: "Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me 

enviou a vocês, e eles me perguntarem: ‘Qual é o nome dele? ’ Que lhes direi? "  
14. Disse Deus a Moisés: "Eu Sou o que Sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu Sou me enviou a vocês".  

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Para viver o propósito de Deus em sua vida - Confie plenamente em Deus – especialmente nos 

momentos extremos da vida 

 Leiam os textos bíblicos abaixo de Atos 20,24, 2 Timóteo 4.7 e Salmo 121,3-8 e compartilhe: Como 
você vê o cuidado de Deus em sua vida no dia a dia e como você responde à esse cuidado confiando 
plenamente nEle? 

 

Atos 20.24 - “Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a 
minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da 
graça de Deus”. 
2 Timóteo 4.7 – “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé” 
Salmo 121.3-8 – “ Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor 
de Israel não cochila, Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, 
Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua, de noite. O Senhor o protegerá de todo o 
mal, protegerá à sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para 
sempre” 

 

2. Para viver o propósito de Deus em sua vida – Seja cauteloso na tomada de decisões e não tome 
decisões precipitadas 

 Leiam os textos abaixo de Êxodo 2.11,12 e Provérbio e compartilhe: Normalmente como você toma 
uma decisão? Você é mais impulsivo e acaba tomando decisão precipitada ou é aquele que pondera 
bastante antes de tomar uma decisão. Você passa por hoje alguma consequência de decisão tomada 
na precipitação? Quer falar sobre ela? 
 

Êxodo 2.11,12 – “Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus 
e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos 
hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na 
areia” 
Provérbios 14.29 – “O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a 
loucura” 
Provérbios 19.2 – “Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Maior esperança há 
para o insensato do que para ele” 



 
 

3. Para viver o propósito de Deus em sua vida – Saiba que Deus se importa com você e Ele ouve e vê 
tudo o que se passa na sua vida 

 Leiam os textos bíblicos de Êxodo 3.7 e 3.16 que estão abaixo e compartilhe: De que forma você 
enxerga o cuidado de Deus em sua vida e na sua família. Se possível, cita um exemplo. 
 
Êxodo 3.7 – “Disse o Senhor: "De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também 
tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. 
Êxodo 3.16 – “Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, 
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês; pois vi o 
que lhes tem sido feito no Egito” 
 
 

4. Para viver o propósito de Deus em sua vida – Saiba que, diante das suas limitações, Deus garante a 
Sua presença ao seu lado e te dá autoridade espiritual 

 Leiam os textos bíblicos abaixo de Êxodo 3.10,12, Salmo 127.1, Êxodo 4.1,2 e Êxodo 4,6,7 e 
compartilhe: Falando sobre autoridade espiritual, como você entende e vê isso na prática da sua vida 
no dia a dia? Como isso acontece? 
 
Êxodo 3.10-12 – “Vá, pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas". 
Moisés, porém, respondeu a Deus: "Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas 
do Egito?" Deus afirmou: "Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia: quando 
você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte". 
Salmo 127 – “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Sr não guardar 
a cidade, em vão vigia a sentinela” 
Êxodo 4.1,2 – “Moisés respondeu: ‘E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e 
disserem: ‘O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe respondeu: ‘Que é isso em sua mão? ‘Um 
cajado”, respondeu ele” 
Êxodo 4.6,7 – Disse-lhe mais o Senhor: "Coloque a mão no peito". Moisés obedeceu e, quando a 
retirou, ela estava leprosa; parecia neve. Ordenou-lhe depois: "Agora, coloque de novo a mão no 
peito". Moisés tornou a pôr a mão no peito e, quando a tirou, ela estava novamente como o restante 
da sua pele.” 

 
 

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. 
1. Orem pela vida de cada participante do PG e sua família 
2. Orem pela igreja, pelos pastores e líderes 
3. Orem por nossa cidade, nosso estado, nosso país 
4. Orem pela paz no mundo 
5. Orem pelos refugiados de todos os lugares do mundo 
6. Orem pelos missionários de todo Brasil e do mundo 
7. Orem pela formação dos PGs 

 
 


