
Roteiro para o PG – 20 de março 2022 
Semana de 21 a 26 de março de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo: Você já fez uma escolha errada? Qual lição você aprendeu com isso? 
2. Exaltação  

 

3. Edificação:  
ESCOLHAS QUE NOS AFASTAM DE DEUS 
Gênesis 4.1-10 
1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: "Com o auxílio do Senhor tive um filho 

homem". 
2. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. 
3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 
4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, 
5. mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. 
6. O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? 
7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas 

você deve dominá-lo". 
8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: "Vamos para o campo". Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. 
9. Então o Senhor perguntou a Caim: "Onde está seu irmão Abel? " Respondeu ele: "Não sei; sou eu o responsável por meu 

irmão? " 
10. Disse o Senhor: "O que foi que você fez? Escute! Da terra o sangue do seu irmão está clamando. 

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Você sabe que, ao longo do dia, fazemos várias escolhas. Algumas são mais simples. Outras, mais complexas. 
Você sabe tbém que hoje você é fruto das escolhas que fez no passado. E que as escolhas que você fizer hoje 
afetarão o seu futuro, e algumas escolhas vão influenciar a nossa vida para sempre. Isso significa que, cada escolha 
que fazemos tem uma influência em nossa vida para o bem ou para o mal. Uma escolha errada pode anular todo um 
projeto que pensávamos para a nossa vida. Como tbém escolhas acertadas trarão resultados favoráveis 

 

1. Escolhas bem feitas têm a capacidade de impulsionar e projetar a sua vida a lugares inimagináveis. Por outro 
lado, escolhas erradas têm a capacidade de deixar sequelas, às vezes irreparáveis. 

 Leiam os três textos abaixo e responda: Em sua visão, qual o significado prático desses versículos na vida de 
uma pessoa?  E como evitar dissabores e coisas dolorosas de uma escolha? 
 
Provérbios 3.17 – “Os caminhos do Senhor são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz” 
Romanos 3.12 e 16,17 – “Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém que faça o bem, 
não há nem um sequer [...] ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho de paz”. 
Gálatas 6.7  -“Tudo o que o homem plantar, isso também colherá. 

 
2. Uma das escolhas que nos afastam de Deus é ser e agir independendo de Deus 

Caim está fora da vontade de Deus, mas ele recebeu do seu pai e de sua mãe toda a orientação para seguir e 
adorar a Deus. No entanto, não herdou a mesma fé e nem o mesmo compromisso com Deus. Ele optou em 
ser e viver independente de Deus  

 Em sua opinião, quais são as consequências de uma atitude assim? 
 

3. Outra escolha que nos afasta de Deus é rejeitar a exortação de Deus 

 Leiam os versos 3-7 de Gênesis 4 – Quais os benefícios de uma exortação correta? 
 

4. Outra escolha que nos afasta de Deus é fazer a obra de Deus sem relacionar-se com Ele 

 Em sua opinião, qual o perigo de atitudes assim? 
 

5. Outra escolha que nos afasta de Deus é tratar as coisas de Deus com indiferença 

 Leiam o texto abaixo de Apocalipse 3.15,16 – O que evidencia que uma pessoa está tratando as coisas de 
Deus com indiferença?  E quais as consequências desse ato? 

 Apocalipse 3.15,16 – “Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você 
fosse frio ou quente! Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da 
minha boca. ” 
 

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. 


