
Roteiro para o PG – 01 de maio 2022 
Semana de 02 a 07 de maio de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo:  Compartilhe com o grupo uma decisão muito importante que você tomou para o bem de sua 
família. E quais os resultados obtidos? 

2. Exaltação  

3. Edificação:  
ALICERCES QUE PRODUZEM BÊNÇÃOS NA FAMÍLIA – Êxodo 2.1-10 

1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, 
2. e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. 
3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto 

entre os juncos, à margem do Nilo. 
4. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. 
5. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e 

mandou sua criada apanhá-lo. 
6. Ao abri-lo viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus". 
7. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para 

amamentar e criar o menino?" 
8. "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. 
9. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso". A mulher levou o menino e o 

amamentou. 
10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas". 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Construir uma casa é o sonho da maioria das pessoas. Alguns de nós, inclusive, têm na mente qual a casa desejada, e até usamos a 
expressão: “Casa dos meus Sonhos”. Mas construir uma casa é muito mais que levantar paredes, que colocar um telhado e colocar 
portas e janelas. Na verdade, tudo começa pelo alicerce. E toda estrutura dessa casa vai depender do alicerce. As paredes vão 
depender do alicerce. A altura vai depender do alicerce. Enfim, todo planejamento e execução vão depender do alicerce. 
Jesus, inclusive, conta uma parábola mostrando a diferença: De uma casa construída com alicerce. E outra construída sem alicerce. 
Vieram as tempestades, e a casa que foi construída com alicerce permaneceu firme. Mas a casa construída sem alicerce caiu, e a Bíblia 
diz que foi grande a sua queda. 
E este é um dos grandes desafios que enfrentamos neste tempo e no contexto desta sociedade. A construção de alicerces – que sirvam 
como base para bênção na família 

 
1. Alicerce que você deve colocar na sua família para produzir bênção - Confie o cuidado dos seus filhos a Deus 

 Releiam os versos 1-3 – Qual a atitude de Joquebede que demonstra que ela confiou o seu filho a Deus e como 
isso pode influenciar a sua vida para fazer o mesmo? E de que forma prática você confia os seus filhos a Deus? Se 
possível, cite uma evidência. 

 

2. Alicerce que você deve colocar na sua família para produzir bênção – Imprima na vida dos seus filhos a marca de um 
Deus vivo e poderoso 

 Leiam o texto abaixo de Josué 24.15 e compartilhe – Josué deixou bem claro ao povo de Israel a necessidade de 
uma tomada de decisão. Ele foi o primeiro a renovar a sua aliança com Deus. Como isso pode ser feito hoje em sua 
família. 
Josué 24.15 – “Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus 
antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a 
minha família serviremos ao Senhor”. 

 

3. Alicerce que você deve colocar na sua família para produzir bênção – Esteja atento a pequenos sinais de perigo na 
sua família 

 Releiam os versos 1,2 – Qual era o perigo que a família de Anrão e Joquebete passavam? Em sua visão, quais os 
maiores perigos que ameaçam as nossas famílias hoje e o que fazer para nos precaver e nos fortalecer diante 
desses perigos? 

 

4. Alicerce que você deve colocar na sua família para produzir bênção - Comece a enxergar nos filhos o propósito de 
vida que Deus enxerga neles 

 Qual era o propósito de Deus para Moisés? Você acha que Joquebete tinha alguma noção de que Deus usaria o 
seu filho, Moisés, como usou? Agora, como nós podemos enxergar o propósito que Deus tem para os nossos 
filhos? 

 Entregue um papel para cada um e peça para fazer uma linha dividindo ao meio, em seguida peça para escrever 
de um lado: O que eu vou jogar fora da minha família. E do outro lado escreva: O que eu vou manter ou agregar à 
minha família. Peça para responder e depois de um tempo, orem por isso. 
 

4. Evangelização – diante de tudo isso que vimos hoje, o que você pode fazer pelas pessoas que ainda não conhecem a 
Cristo? 

5. Tempo de Oração 


