
Roteiro para o PG 
22 a 27 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:  
O CUIDADO DE DEUS POR VOCÊ –  1 Pedro 5.1-7 
Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e 
testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada: Pastoreiem o 
rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como 
Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que 
lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês 
receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos 
humildes uns para com os outros, porque "Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes". 
Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem 
sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.  
 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
O Apóstolo Pedro nos revela através da sua primeira carta que apesar das lutas, aflições, dificuldades e 
perseguições podemos acima de tudo CONFIAR NO CUIDADO DE DEUS POR NÓS. DEUS TEM CUIDADO DE 
VOCÊ. 
Como você tem visto o cuidado de Deus na sua vida? 
 
1. Somos chamados para ser Um rebanho cuidado por Deus 
1 Pedro 5:2 “Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, 
mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.” 
Lucas 15.3-7 “Então Jesus lhes contou esta parábola: 4 “Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e 
perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? 5 E 
quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros 6 e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e 
vizinhos e diz: ‘Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida’. 7 Eu lhes digo que, da mesma forma, 
haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não 
precisam arrepender-se.” 
Você já se sentiu como uma ovelha perdida?  
Qual tem sido o seu sentimento diante da realidade desse tempo? De ansiedade ou de confiança? 
 
2. Deus usa aquele que Ele chama para cuidar de outros. 
1 Pedro 5:2 “Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, 
mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.” 
Isso exige: 1. Quebrantamento (Sensibilidade) 2. Empatia (Se colocar no lugar do próximo) 3. Ousadia 
(Coragem para fazer além do que o básico) 
Como podemos de forma prática ser usados por Deus para ajudar outras pessoas? 

 
3. Precisamos confiar no cuidado de Deus por nós quando tomamos algumas atitudes 
7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 
Em meio a esse discurso de esperança, Pedro também os orienta a permanecerem firme se quisessem ser 
cuidados por Deus. E que precisamos tomar algumas atitudes para ver esse cuidado manifestado em nós: 
1. Atitude: v.6 - Se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus (CONTROLE) 
2. Atitude: v.7 - Lançar, Deixar, Largar a ansiedade sobre Deus (Sofrer agora por causa do que ainda pode 
acontecer) 
3. Atitude: v.8 - Estar Vigilante e Alerta (Somos tentados a perder o foco, a se afastar, a sucumbir a todo esse 
sofrimento) 
4. Atitude: v.9 – Resistir firme diante das provações (As Provações servem para nos fazer pessoas melhores)  
Quais das atitudes acima você acredita que mais esteja precisando hoje? 

     



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. 

 
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/

