
Roteiro para o PG – 03 de abril 2022 
Semana de 04 a 09 de abril de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo: Compartilhe sobre qual a situação que mais causa angústia para você 
2. Exaltação  
3. Edificação:  

O FORTALECIMENTO DA FÉ EM MEIO ÀS ANGÚSTIAS 
1 Samuel 13.5-7,22; 14.6, 13-16 
1. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com três mil carros de guerra, seis mil condutores de carros e tantos 

soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmás, a leste de Bete-Áven e lá acamparam. 
2. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, 

esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. 
3.  Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados 

que estavam com ele tremiam de medo. 
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18. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu 
filho Jônatas. 

Cap. 14 
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6. E Jônatas disse a seu escudeiro: “Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor aja em nosso favor, pois 
nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos”. 
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13. Jônatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jônatas os derrubava e seu escudeiro, 
logo atrás dele, os matava. 

14. Naquele primeiro ataque, Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de vinte homens numa pequena área de terra. 
15. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que 

estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível 
16. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
O povo aqui estava enfrentando uma situação extremamente difícil e quase desesperadora. Eles estavam prestes 
a entrar numa guerra com poucas chances de vencer. O inimigo (o exército filisteu) era muito maior e com uma 
enorme vantagem: Israelitas – 600 soldados e os Filisteus – 3 mil carros – 6 mil cavaleiros – e uma multidão como a 
areia da praia 
A situação desse povo é parecida com algumas que enfrentamos.  É parecida quando a situação de problema na 
nossa vida é real. Quando o confronto é inevitável. Quando o problema parece ser mais forte que a gente mesmo. 
Quando o tempo se esgota e simplesmente não sabemos o que fazer, e, mesmo assim, as pessoas cobram uma 
posição da nossa parte. É em momentos como esse que a falta de fé e a angústia e o se apoderam do nosso coração 
 

1. Para ter a sua fé fortalecida em meio às angústias saiba que Deus te chama para o enfrentamento da batalha 
com confiança 

 Leiam 1 Samuel 14.6a - A angústia para esse povo era a iminência de uma batalha em que eles tinham 
poucas chances de vencer. E nesse contexto tem Jônatas que aparece com confiança em Deus.  

 E você, o que faz para fortalecer a sua fé e sua confiança em momentos de angústia? 
 

2. Para ter a sua fé fortalecida em meio às angústias saiba que para Deus não existe impedimentos 

 Leiam 1 Samuel 14.6b que diz: “pois nada pode impedir o Senhor de salvar” 

 Você já viveu uma experiência em que viu claramente o agir de Deus? Compartilhe o que você aprendeu com 
essa experiência. 

 

3. Para ter a sua fé fortalecida em meio às angústias saiba que Deus nos livra com muitos ou com poucos 

 Leiam 1 Samuel 14.16b que diz: “pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos” 

 O que fazer quando a nossa fé parece ter chegado a um limite e tivermos dificuldade em crer que Deus 
continua realizando milagres? 

 

4. Para ter a sua fé fortalecida em meio às angústias saiba que Deus disponibiliza dos Seus recursos para te 
abençoar 

 Leiam 1 Samuel 14.15,15 

 Quais recursos estão hoje disponibilizados que, em sua opinião, é para abençoar a sua vida? 

 Que posicionamento você pode tomar hoje diante de Deus para viver uma vida de confiança e fé? 
 

4. Evangelização 

 Como você pode servir ao seu PG, à igreja e às pessoas com as descobertas que fez através deste estudo? 
 

5. Tempo de Oração – Separe em duplas e orem uns pelos outros e pelas pessoas que o seu PG está buscando alcançar. 


