
 
Roteiro para o PG 

04 a 09 de maio de 2020 
 

Dicas para a realização deste encontro 
a) Reúna a sua família e, dentro do possível, chame outra família para participar junto desse PG, através 

do Zoom (aplicativo de teleconferência) 
b) Busque preservar a comunhão, mesmo que cada um esteja em sua casa. Telefone para alguém 
c) Se tem filhos pequenos faça algo próprio para a idade deles durante esse tempo de encontro do PG 
 
1. Encontro - Quebra-gelo – Fale algo de valor que você já construiu e qual foi o valor dessa construção? 

 
2. Exaltação:  

Salmo 128 e ter um momento de orações 
 
3. Edificação:  

CONSTRUINDO UMA FAMÍLIA SAUDÁVEL – Gênesis 13.5-18 
1. . 

2.  

3.  
4. . 

5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. 
6. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-

los. 
7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os 

ferezeus habitavam aquela terra. 
8. Então Abrão disse a Ló: "Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus; afinal somos 

irmãos! 
9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar! Se você for para a esquerda, irei para a direita; se for para 

a direita, irei para a esquerda". 
10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar; era como o jardim do Senhor, como a 

terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. 
11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao Leste. Assim os dois se separaram: 
12. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades 

do vale. 
13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. 
14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: "De onde você está, olhe para o Norte, para o Sul, para o 

Leste e para o Oeste: 
15. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. 
16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se 

poderá contar a sua descendência. 
17. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você". 
18. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde 

construiu um altar dedicado ao Senhor. 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Em sua visão e experiência quais os caminhos para se construir uma família saudável? 

 
2. Leiam os três textos a seguir: 

Mateus 5.9 – “Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus” 
Hebreus 12.13,14 – “Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, 
mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem 
santidade ninguém verá o Senhor” 
Provérbios 26.20,21 – “Sem lenha a fogueira se apaga; sem o caluniador morre a contenda. O 
que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias” 
 
Jesus oferece uma paz que se estabelece para construir pontes de relacionamentos. É um engano 
achar que a pessoa pacificadora é aquela que nunca entra num conflito ou é aquela que foge do 
conflito. Paz, em momento algum, é ausência de conflito. Paz, segundo Jesus, é um sentimento 
de segurança, mesmo em meio aos conflitos. É não perder a estabilidade e o controle. Por isso, 
é uma paz que excede todo o entendimento. 

 De que forma prática você pode ser um pacificador dentro da sua casa? 



 
3. Leiam 2 Coríntios 5.7 – “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos” 

As nossas decisões para a família precisam ser alicerçadas em Deus e marcadas pela fé 
Tomar decisões alicerçadas em Deus e marcadas pela fé é saber que Deus está conosco o tempo 
todo. É saber que, mesmo que não estamos vendo, nem sentindo, nem percebendo nada, Deus 
está ao nosso lado. É colocar os valores do Reino de Deus em primeiro lugar. E quando colocamos 
os valores do Reino de Deus em primeiro lugar, nós não precisamos ficar preocupados com o 
nosso futuro, pois Deus cuida de nós. 

 Como é na sua experiência “Tomar decisões alicerçadas em Deus e marcadas pela fé”? 
 

4. Releia os versos 10-11 e 14-18a 

 Porque você acha que Abrão e Ló fizeram escolhas daquela maneira?  

 Numa situação semelhante, você acha que teria seguido o exemplo de Abrão ou o de Ló? 
Comente sua escolha. 

 

5. Releia o verso 18  

 De que forma prática você fazer igual a Abrão, construir um altar de adoração na sua casa? 
 

4. Evangelização 
Tempo de Oração pelo seu ciclo de relacionamento 
Quem é outra família que você pode abençoar? 
________________________________________________________________________________________ 

 
5. Experimentando a Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã. 

 Pela sua família - Pela nossa nação - Pela nossa igreja 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
 

6. Orientações Gerais 
a) As nossas transmissões e comunicações estão sendo realizadas, neste tempo, através das nossas 

plataformas Digitais. Portanto, para que todos fiquem bem informados, é importantíssimo seguir a 
igreja nessas plataformas: 

a. Site da Igreja – www.pibci.org.br 
b. Canal do Youtube – procure por Primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim, ou copie 

e cole o link abaixo: 
https://www.youtube.com/channel/UCiCPQAma1OYK2nHcDbNH3iw/videos 

c. Instagram – procure por @pibcioficial 
d. Facebook – procure por PIBCI Cachoeiro 
e. Aplicativo da Igreja – procure na sua loja do celular por PIB Cachoeiro 

 
b) Para facilitar e nos adequar a este momento, disponibilizamos outros meios para que você continue 

a fidelidade nos dízimos e ofertas. 
a. Fazendo a Transferência Bancária 

Primeira Igreja Batista - CNPF 27.074.061/0001-50 
Sicoob – Banco 756 
Agência 3003 - Conta Corrente nº 48771-6 
 

Se for feito a transferência não precisa enviar o comprovante para a igreja, mas se for feito 
depósito no banco, é preciso enviar o comprovante para a tesouraria da igreja. Tire uma foto 
e envie para o WhatsApp 28 99992-5679 ou e-mail: pibci@pibci@.org.br 

b. Outra forma é através do nosso site: www.pibci.org.br, clicando no em “Dízimos e Ofertas 
Online”. 

c. Outra maneira de enviar o seu dízimo ou oferta é pelo Aplicativo da Igreja, no link na parte 
inferior do celular chamado “doações”. Nesse caso, não precisa enviar o comprovante para a 
tesouraria, pois o próprio aplicativo informa a igreja através de um relatório. 

d. Também pode ser levado na igreja 

https://www.youtube.com/channel/UCiCPQAma1OYK2nHcDbNH3iw/videos
http://www.pibci.org.br/

