
Roteiro para o PG
30 de março a 03 de abril de 2020

1. Encontro - Quebra-gelo: O que você mais gostaria de fazer neste tempo de reclusão?

2. Exaltação: 
Grande Deus – https://www.youtube.com/watch?v=nS80ThKhfZQ
A Ele a glória - https://www.youtube.com/watch?v=Z-4MrVLdAC0

3. Edificação: 
O CAMINHO DA RESTAURAÇÃO – 2 Crônicas 7.11-15
11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que
tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio,
12. o Senhor lhe apareceu de noite e disse: "Ouvi sua oração, e escolhi este lugar para mim, como um
templo para sacrifícios.
13. "Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu
povo enviar uma praga,
14. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos
seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
15. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste
lugar.

Perguntas de compreensão e aplicação:
O texto que acabamos de ler está se referindo ao povo de Deus no dia da inauguração do templo de Salomão.
Podemos perceber, nesta passagem, o quanto Deus está interessado em abençoar o seu povo. É tempo de
buscarmos a Deus de todo o coração e clamarmos pela nossa nação e pelo mundo todo.

1. O que mais te chama a atenção neste texto e, observando este momento em que estamos atravessando, 
como você pretende estar ao sair dele?

2. Existe um grande desafio neste texto. O que você entende ser necessário, segundo este texto, para que 
aconteçam restauração em nossa terra? Qual é o nosso papel, como igreja, diante desse desafio?

3. Em Mateus 5.13-16 Jesus disse: “Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-
lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. 
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma 
lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina 
a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas
obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”

Você se sente estrategicamente colocado no lugar onde se encontra hoje? Já identificou qual é a função 
que Deus quer que desempenhe? Comente qual é.

4. É fato que todos nós passamos, ao longo de toda a vida, por lutas, e muitas delas por vezes complicadas. 
A verdade é que, independente de nossas crenças, somos todos afligidos por situações que tendem a nos 
enfraquecer.  
Leiam Efésios 6.10,11 que diz: “Finalmente irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam 
toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo”

Quais são as armas que compõem toda essa armadura, e, em sua opinião, quais os riscos e possíveis 
consequências de usarmos apenas parte dessa armadura?

4. Tempo de Oração
a) Essa batalha que estamos enfrentando fica mais fácil ser enfrentada quando temos alguém sendo apoio em

nossas lutas. Não fique sozinho, procure alguém para caminhar junto, em oração e em ação.
b) Orem por você e sua família
c) Orem pela igreja
d) Orem pelas pessoas que estão infectadas no mundo todo
e) Orem pelos governantes

https://www.youtube.com/watch?v=nS80ThKhfZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z-4MrVLdAC0


f) Orem  pelos  profissionais  da  saúde,  pelos  profissionais  que  precisam  trabalhar,  pelas  empresas  e
trabalhadores

5. 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 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.

https://www.youtube.com/channel/UCiCPQAma1OYK2nHcDbNH3iw/videos

