
Roteiro para o PG 
04 de outubro a 10 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: Pense por alguns minutos e tente se lembrar de um encontro mais inusitado que 

você já teve. Engraçado, inesperado e compartilhe com grupo. 
 

2. Exaltação: https://www.youtube.com/watch?v=vWIMCHE3aE8 – Canção Jesus é o centro (com letra) 
 

 
3. Edificação:  

UM ENCONTRO TRANSFORMADOR COM JESUS – Lucas 24. 13-35 

"Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de 
Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e 
discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles; mas os olhos deles foram impedidos de 
reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? " Eles pararam, com 
os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que 
não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? " "Que coisas? ", perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus 
de Nazaré", responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o 
povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o 
crucificaram; e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que 
tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao 
sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram 
que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as 
mulheres tinham dito, mas não o viram". Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer 
em tudo o que os profetas falaram! Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? " E começando 
por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se 
aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram 
muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem; o dia já está quase findando". Então, ele entrou para ficar com 
eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram 
abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: "Não estavam ardendo 
os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? "Levantaram-
se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os Onze e os que estavam com eles reunidos, que 
diziam: "É verdade! O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão! "Então os dois contaram o que tinha acontecido no 
caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 

1. O encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús vez reforça o cuidado e a compaixão de Jesus 
pelas pessoas. Algo bem diferente do que muitas vezes fazemos em nosso dia a dia. A cada dia que passa 
estamos mais preocupados em construir muros com a desculpa de nos proteger do que construir pontes 
para compartilhar. Você acha que temos nos aproximado das pessoas como Jesus se aproximou? E o que 
você tem feito em relação a essa questão? 

 
 

2. Os discípulos reconhecem a Jesus quando eles partilhavam da mesa. A mesa gera partilha e por 
consequência intimidade. Quando somos íntimos passamos a entender e até reproduzir gestos e gostos 
de quem tanto amamos. Por isso, a grande pergunta é: Será que as pessoas que estão ao meu lado, no 
meu dia a dia percebem que sou íntimo de Jesus, será que o que tenho compartilhado está cheio da 
presença de Jesus na minha vida? 
 

3. A tristeza tem um poder de nos tirar do foco, nos deixa com amargura no coração. Talvez o sentimento 
dos discípulos no caminho para Emaús fosse de frustração... “como assim Jesus que seria o nosso redentor 
morreu, que injustiça!” “Ele não era forte o suficiente?!?” O caminho para Emaús não estava sendo fácil 

https://www.youtube.com/watch?v=vWIMCHE3aE8


para eles. O que nos faz pensar... Quantos de nós um dia não tomamos o caminho de Emaús? O que 
precisamos fazer para retomar uma caminhada com Jesus? 

 
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/

