
Roteiro para o PG – 08 de maio 2022 
Semana de 09 a 14 de maio de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo:  Compartilhe uma vitória que você e sua família tiveram 

2. Exaltação  

3. Edificação:  
O TRIUNFO DA FAMÍLIA EM MEIO ÀS CRISES – Mateus 15.21-28 

Mateus 15.21-28 
21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. 
22.  Uma mulher cananéia, natural dali, veio a Ele, gritando: ‘Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Minha filha está 
endemoninhada e está sofrendo muito’. 
23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: ‘Manda-a embora, pois vem gritando 
atrás de nós’. 
24. Ele respondeu: ‘Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel’. 
25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: “Senhor, ajuda-me!’ 
26. Ele respondeu: “Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos’. 
27.  Disse ela, porém: ‘Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos’. 
28. Jesus respondeu: ‘Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja’. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Algo que nós precisamos – e precisamos muito - é de famílias que triunfam. Isso porque as crises existem, e não são de 
hoje. E tbém as crises não deixarão de existir. Somos nós que precisamos nos fortalecer para ter famílias que triunfam.  
Mas o que nós vemos hoje não é bem isso. As famílias estão fragilizadas, e, por conta disso, elas correm perigo. Então 
como podemos, mesmo em meio às crises, ter famílias que triunfam? 

 
1. Para que a sua família tenha triunfo mesmo em meio às crises – Esteja atento aos perigos que rondam a sua família 

e aja rápido para corrigir 

 Leiam o verso 22 e o texto abaixo de Deuteronômio 6.4-7 – Qual dever ser o nosso papel, como pais, diante de 
algum perigo que percebemos que a nossa família está enfrentando? 
Deuteronômio 6.4-7 – “Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão 
no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e 
deitando-te e levantando-te” 

 

2. Para que a sua família tenha triunfo mesmo em meio às crises – Confie o cuidado da sua família a Jesus 

 Leiam os versos abaixo do Salmo 121 – Como você pode, na prática, confiar o cuidado da sua família a Jesus? Você 
tem algum exemplo que já experimentou -para compartilhar com o grupo- de confiar o cuidado da família a Deus? 
Salmo 121.1,2 – Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem 
do Senhor, que fez os céus e a terra” 
Salmo 121.3 – “Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta” 
Salmo 121.7 – “O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá à sua vida 
Salmo 121.8 – “O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre” 

 
3. Para que a sua família tenha triunfo mesmo em meio às crises – Seja um intercessor incansável 

 Leiam o verso 22a e o texto abaixo de Mateus 7.7,8 – Qual a sua experiência de oração pela família? Como você 
faz isso diariamente e qual o resultado que você está percebendo? 
Mateus 7.7,8 - “Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o 
que pede, recebe, o que busca, encontra e àquele que bate, a porta será aberta“ 

 
4. Para que a sua família tenha triunfo mesmo em meio às crises – Tenha disposição para enfrentar todo e qualquer 

obstáculo para ver a família liberta 

 Leiam os versos 23-27 – Quais obstáculos você já enfrentou ou enfrenta para ter a sua família ou alguém da sua 
família liberta? Qual o resultado obtido e o que você aprendeu com isso? 

 

5. Para que a sua família tenha triunfo mesmo em meio às crises – Persevere na fé até a vitória se concretizar na sua 
família 

 Leiam o verso 28 e o texto abaixo de Marcos 7.30 – De acordo com a sua experiência como fazer para manter uma 
disposição e perseverança o tempo todo? 

 Marcos 7.30 – “Ele foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado” 
 
 

4. Evangelização – diante de tudo isso que vimos hoje, como você pode ser bênção para outras famílias? 

5. Tempo de Oração 


