
 
Roteiro para o PG 

08 a 13 de junho 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 

 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
ATITUDES QUE PRODUZEM FRUTOS – Gênesis 49.22 
 “José é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos passam por cima do muro” 
 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. José marcou a história do seu tempo e, até hoje, depois de várias gerações, continua marcando e, em todo 

o tempo, foi um homem fiel. Ele foi fiel a seus pais, foi fiel aos seus superiores e foi fiel a Deus. Ele foi fiel 
nas adversidades, mas foi fiel também na prosperidade e, por isso, ele viu Deus transformando as 
tragédias dele em triunfo. 

 Quais as marcas dessa fidelidade que José deixou no seu tempo? Como nós podemos deixar marcas 
da nossa fidelidade neste tempo? 

 
 

2. José frutificou onde foi plantado. Ele frutificou na casa de Potifar, frutificou quando preso e frutificou 
quando governador. 
Leiam João 15.4,5 e Gênesis 39.2-4 que diz: “O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e 
passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que 
o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens”. 

 Quais as evidências desses frutos na vida de José e de que forma você pode frutificar onde for 
colocado? 

 
 

3. José entendeu que, na sua vida, nada aconteceu por acaso, mas sabia que Deus tinha um propósito em 
tudo. Isso ficou bem evidenciado no momento em que encontrou com seus irmãos. 
Leiam os textos 
Gênesis 45.5 – “Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para 
salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês”. 
Gênesis 50.20 – “Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem…” 

 Na sua vida, como você percebe que Deus está agindo através de todas as coisas que te acontecem e 
o que tem aprendido? 

 
 

4. José evidenciou Deus através de tudo o que fazia. Quando colocou o nome de seus filhos de Manassés e 
Efraim, estava mostrando o que Deus havia feito em sua vida 

Leiam Gênesis 41.50-52, que diz: “Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de 
Om, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: ‘Deus me fez 
esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai’. Ao segundo filho chamou Efraim, 
dizendo: ‘Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido". 
Os nomes dos filhos de José significam: 
Manassés – “Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento” 
Efraim – “Deus me fez prosperar” 

 Como nós podemos evidenciar Deus através das nossas atitudes e quais benefícios isso 
produz? 

 



5. Em todo o tempo, José não agiu movido pelas circunstâncias do momento, mas sim por princípios que 
estavam bem estabelecidos em sua vida. 

Leiam Gênesis 39.7-10 que diz – “Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a 
cobiçá-lo e o convidou: ‘Venha, deite-se comigo!’ Mas ele se recusou e lhe disse: ‘Meu senhor não 
se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém 
desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. 
Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?’ Assim, embora ela 
insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela”. 

 Quais as consequências de agir ao contrário do que José fez, ou seja, agir movido pelas 
circunstâncias e não por princípios? E como nós podemos ser canais de Deus para conduzir 
as pessoas a agir por princípios e não por circunstâncias? 

 
6. Que outra lição importante você aprendeu com a vida de José e quer aplicar em sua vida? 

 
 
 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas 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/

