
Roteiro para o PG 
10 a 15 de agosto 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:  
Pela fé – https://www.youtube.com/watch?v=qIOHZ1ZOXAw 
Nuvem de glória – https://www.youtube.com/watch?v=4qPq13gF7ko&feature=youtu.be 
 

3. Edificação:  
QUE FARDO VOCÊ CARREGA? – Mateus 11.28-30 
"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre 
vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso 
para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve". 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Jesus aqui começa a pregar o Reino dos Céus e traz esperanças àqueles que estão sobrecarregados 
com o fardo da culpa e da opressão da lei que os religiosos da época estavam colocando sobre os 
seus ombros. O povo de Israel, até aquele momento, carregava um fardo tão grande, que já não 
tinham forças para suportar. E Jesus vem propondo a eles um julgo suave e um fardo leve. Ou seja, 
paz, esperança e vida num Deus Todo Poderoso, que ama e perdoa aqueles que se chegam a Ele. 
 

1. Que fardo você carrega? Que julgo está sobre os seus ombros? Que peso está travando a sua vida 
te impedindo de avançar?  

 

2. Primeiro fardo – O FARDO DA CULPA 
Leiam Mateus 11:28 - "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu 
lhes darei descanso. ” 
A culpa pode ser muito útil para regressarmos ao caminho correto e a caminhar na direção 
certa, indicada pela nossa bússola moral interior. Mas, sem os devidos cuidados, a culpa pode 
dificultar a nossa capacidade de ter uma vida correta. 

 Quantas vezes você já foi dominado pela culpa? A culpa já atrapalhou sua vida em algum 
sentido? 
Chega querido, de carregar esse fardo pesado sobre a sua vida, entregue-o a Jesus 

 

3. Segundo fardo – O FARDO DA REJEIÇÃO 
A pessoa passa a exercer uma autocrítica severa sobre si, o que aumenta o sentimento de 
rejeição e a faz duvidar das suas capacidades e valores. Quantas pessoas hoje, não conseguem 
mais, ou nunca conseguiram ter uma vida plena por conta de uma rejeição que recebeu ainda 
quando criança. 

 Você já se sentiu rejeitado em algum momento da sua vida? Como foi? 
Jesus está perto de você, aí onde você está, Ele quer te amar e te dar uma nova vida. 

 

4. Terceiro Fardo: O FARDO DO FRACASSO 
Não há vida humana que seja uma ininterrupta série de vitórias. Todos nós experimentamos 
reveses, derrotas, perdas e fracassos. 
E, quando começamos a carregar o fracasso como fardo na vida, ele produz medo de avançar. 
E é esse medo do fracasso que traz sobrecarga e cansaço. Jesus propõe para você um fardo 
leve, sem medo do que está por vir.  

 Qual o fardo que você tem carregado? Da culpa, da rejeição ou do medo do fracasso? Ou 
ainda tantos outros que tem travado a sua vida? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qIOHZ1ZOXAw
https://www.youtube.com/watch?v=4qPq13gF7ko&feature=youtu.be


5. Aqui Jesus nos ensina algumas atitudes que precisamos fazer para carregar o leve fardo que Ele 
tem para nós. Leiam Mateus 11.29 que diz: “Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, 
pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.” 

Primeira atitude - Quando tomamos a atitude de buscar a Deus e a sua vontade, começamos 
a nos ver livres desses fardos 

 Que atitude você pode tomar hoje para que Jesus possa aliviar os seus fardos? 
 

Segunda atitude - Aprender – Precisamos sempre estar atentos ao que Cristo quer nos ensinar 

 Quais os ensinamentos de Jesus que podem te ajudar hoje? 
 

CONCLUSÃO 
Mateus 11.30 “Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve". 
Essa é a alegria para aqueles que creem em Cristo. Essa pode ser também a sua alegria 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 
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