
Roteiro para o PG – 15 de maio 2022 
Semana de 16 a 21 de maio de 2022 

 
1. Encontro – quebra-gelo – Fale de uma área da sua vida que você gostaria de fortalecer ou uma qualidade que gostaria 

de desenvolver. 
2. Exaltação 
3. Edificação 

DEUS PROVÊ TODAS AS COISAS   Gênesis 22 1-14 

 Deus leva Abraão até o limite de suas próprias forças. Afasta os resultados positivos para que ele confiasse. 
 

1. Deus provê todas as coisas – Quando estamos CONECTADOS COM ELE 

 Verso 1- “Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: ‘Abraão!’ Ele respondeu: ‘EIS-ME AQUI” 

 Nós precisamos descobrir e viver a presença poderosa do Senhor Jesus todos os dias. 

 Muito mais que uma religião, precisamos experimentar a presença sobrenatural de Jesus no dia-a-dia 

 Quando descobrimos essa presença poderosa nós vamos começar a fazer coisas parecidas com as que Abrão fez: 
a) O que evidencia que estamos conectados com Deus? 

 
2. Deus provê todas as coisas – Quando ENTREGAMOS o nosso Isaque 

 Verso 2- “Então disse Deus: ‘Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. 
Sacrifique-o ali como holocausto...” 

 Abraão - Tinha um sonho – de ter um filho (um sonho justo) 

 Esse desejo entra no seu coração e nasce Isaque 

 Só que Isaque torna o Maior Tesouro do coração de Abrão 

 A única forma de vivermos de fato a Vida Cristã (sem que seja apenas algo exterior) – é quando ELE É ABSOLUTO 
b) Por que os “Isaques” que temos guardado no coração fazem tão mal a Deus? 
c) Você tem algum “Isaque” que precisa entregar ao Senhor?  

 
Deus provê todas as coisas quando: 
3. Deus provê todas as coisas – Quando estamos dispostos a OBEDECÊ-LO e ADORÁ-L0 mesmo que as circunstâncias 

nos são contrárias 

 Versos 3, 5 - “Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos 
e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, PARTIU EM DIREÇÃO AO LUGAR QUE DEUS LHE HAVIA 
INDICADO...Disse Abraão a seus servos: ‘Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. DEPOIS DE 
ADORARMOS, VOLTAREMOS”.  

 A PRIMEIRA coisa que Abraão fez ao ouvir a ordem foi cumprir 
o Abraão estava disposto. Foi de madrugada 
o Não ficou questionando, mas correu o risco 
o Em meio as provações temos as maiores oportunidades das descobertas de Deus. 
o Numa circunstância de extrema dificuldade, Abraão adorou 

d) Qual tem sido na sua vida os momentos mais difíceis para você obedecer e adorar ao Senhor? 
 

4. Deus provê todas as coisas – Quando CONFIAMOS que Ele é poderoso para reverter qualquer situação – FÉ. 

 Versos 5 e 13 – “Disse Abraão a seus servos: “Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. DEPOIS 
DE ADORARMOS, VOLTAREMOS”. ABRAÃO ERGUEU OS OLHOS E VIU um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi 
lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho”  

e) Leiam os versos 7,8 e Hebreus 11.17-19 – (Abraão teve fé – ele olhava não só o que os seus olhos alcançavam)  -  
Em qual situação você quer ver Deus agindo? 
LÍDER DO PG: Aproveite esse momento e ore por essas situações. 

 
 
4. Evangelização: Peça que cada um cite dois ou três nomes de pessoas amigas ou familiares que querem que sejam salvos. 

Depois escreva todos esses nomes em vários papéis e distribua aleatoriamente aos membros para que orem agora e 
durante a semana. 


