
Roteiro para o PG 
28 de  setembro a 03 de outubro 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: O que você faz pelos outros e que te dá grande alegria? 

 
2. Exaltação: Leiam o Salmo 84 e cada um destaque um versículo que tenha lhe chamado mais a atenção. 

Porque?  
 

3. Edificação:  
MARCAS QUE DEVEM NOS CARACTERIZAR – Mateus 25.14-29 
"E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. 
A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um; a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida 
partiu de viagem. 
O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco. 
Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. 
Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. 
"Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. 
O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: ‘O senhor me confiou cinco talentos; 
veja, eu ganhei mais cinco’. 
"O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha 
e participe da alegria do seu senhor!’ 
"Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse: ‘O senhor me confiou dois talentos; veja, eu 
ganhei mais dois’. 
"O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha 
e participe da alegria do seu senhor!’ 
"Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: ‘Eu sabia que o senhor é um homem severo, que 
colhe onde não plantou e junta onde não semeou. 
Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence’. 
"O senhor respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não 
semeei? 
Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de 
volta com juros. 
‘Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. 
Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe 
será tirado. 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Como qual dos três servos desta parábola você mais se identifica? E por que? 

 
2. Das marcas que devem nos caracterizar, citadas abaixo, qual você acha a mais relevante e quais você tem 

conseguido colocar em prática? De que forma tem praticado? 
a. Retirar da sua vida tudo aquilo que pode desqualifica-lo? 
b. Assumir o seu chamado sem olhar para trás? 
c. Ativar a sua capacidade de realizar? 
d. Multiplicar o seu nível de influência? 
e. Procurar meios de abençoar outras pessoas? 
 

3. Por que você acha que esse senhor foi tão duro com o servo que escondeu o talento recebido? Qual lição 
você tira para a sua vida? 
 

4. Que expectativa você acha que Deus tem sobre você em relação a como está usando seus talentos? 
 

5. Se o Senhor voltasse hoje, o quanto dos seus talentos e potencial Ele diria que você está usando neste 
exato momento? 



 
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/

