
 
Roteiro para o PG 

11 a 16 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 – Qual a situação de perigo que você já enfrentou e como fez para sair dela? 

 
2. Exaltação: Leiam o Salmo 127, seguido de orações 
 
3. Edificação:  

LUTE POR SUA FAMÍLIA –1 Samuel 30.1-20 
1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado dado 

com ímpeto o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague 
2. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam: as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém 

mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. 
3. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas 

mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. 
4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. 
5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora 

mulher de Nabal. 
6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo; todos estavam amargurados 

por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. 
7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: “Traga-me o colete sacerdotal”. Abiatar o trouxe a 

Davi, 
8. E ele perguntou ao Senhor: “Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los?” E o Senhor 

respondeu: “Persiga-os; é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros”. 
9. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, 
10. pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos 

homens continuaram a perseguição. 
11. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida: 
12.  um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois 

tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. 
13. Davi lhe perguntou: “A quem você pertence e de onde vem?” Ele respondeu: “Sou um jovem egípcio, servo 

de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. 
14. Nós atacamos o Neguebe dos queretitas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Calebe. E 

incendiamos a cidade de Ziclague”. 
15.  Davi lhe perguntou: “Você pode levar-me até esse bando de invasores?” Ele respondeu: “Jura, diante de 

Deus, que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles”. 
16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e 

festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá 
17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 

quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram. 
18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. 
19. Nada faltou: nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora 

levada. Davi recuperou tudo 

 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. No texto acima, vemos a família de Davi e dos seus soldados em grande ameaça, em função da 

invasão na cidade e da prisão de suas mulheres e filhos. - Em sua visão, quais têm sido, neste 
tempo, os perigos que as nossas famílias passam e quais devem ser as nossas atitudes? 

2. Leiam 1 Timóteo 5.8 que diz: “Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria 
família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente”. - Na sua experiência de vida, 
quais devem ser os cuidados que devemos ter com a nossa família? Quais os benefícios que essa 
atitude produz e também quais as consequências de não fazermos isso? 

3. Em 1 Pedro 5.8 – diz: “Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como 
leão, rugindo e procurando a quem possa devorar”. – Como você normalmente pratica essa 
vigilância pela sua família e quais os benefícios que essa atitude produz? 
 



4. O Salmo 127.1 diz: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam”. E o 
verso 6 diz que “Davi se reanimou no Senhor”. – Diante de tantos perigos, conflitos e situações 
difíceis que vivemos na família, como podemos nos reanimar no Senhor? 

5. Leiam os versos 18,19 – De que forma você crê integralmente na aplicação desses versículos para 
a sua vida e família? 

 
 
 

4. Evangelização 
Anote o nome dos seus familiares que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: 
________________________________________________________________________________________ 

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

 Pelas pessoas que você anotou no item acima 

 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/

