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A provisão em meio à escravidão 

QUEBRA-GELO 

• Conte de forma breve quando foi que você se arrependeu de seus 

pecados e conheceu a Cristo. Como você se sentiu? 

EXALTAÇÃO 

 

• Sem música: Leiam o Salmo 115 e louvem a Deus por sua libertação e por 

ser merecedor de toda a honra e toda a glória. 

EVANGELISMO 

• Ao término do grupo, compartilhe com o grupo o nome de pessoas 

próximas (amigos, familiares, colegas) que você gostaria que 

conhecessem a Cristo. Orem por elas! 

EDIFICAÇÃO  

Assista novamente a mensagem no site da Aliança, Youtube ou no Spotify. 

Medite sobre o texto, leia as perguntas e se necessário, faça as alterações que 

você julgar necessárias. Prepare-se! 

Abram suas Bíblias em Êxodo 12.1-20 

•  Segundo os versículos de 3 a 12, façam uma breve descrição do que consistia o 

ritual da Páscoa. 

•  Qual era o contexto em que o povo de Deus estava no momento da Páscoa, 

segundo Êxodo 6.7-9? 

•  De acordo com a mensagem de domingo, qual é o significado do cordeiro? 

Compare com João 9.36; João 1.29; 1Co 5.7;  

•  O cordeiro que foi sacrificado pela família, para evitar que a morte recaísse sobre 

ela tem dois fatores essenciais para nossa fé. Segundo os versículos 12 e 13, e a 

mensagem de domingo, o que podemos compreender? (sacrifício que substitui a 

vida da família, o cordeiro morreu no lugar de pecadores, sacrifício que satisfaz a ira 

de Deus) 

•  Qual o sentido do versículo 11? De que maneira o povo de Deus deveria preparar-

se para ser peregrino na terra? O que significa ser peregrino nesse mundo? 

•  Você tem buscado a provisão de Deus para sua vida ou tem se baseado nas suas 

obras? Como devemos buscar a graça de Deus para perdão e para capacitação 

enquanto aguardamos a volta de Cristo? 


