
Roteiro para o PG 
13 a 18 de abril 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. 
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:  
Maranata – https://www.youtube.com/watch?v=1DFltZN5mAE 
Tremenda Graça – https://www.youtube.com/watch?v=uIrMrrTJ0mE 
 

3. Edificação:  
PEDRAS QUE AINDA PRECISAM SER REMOVIDAS – Marcos 16.1-8 
1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias 

aromáticas para ungir o corpo de Jesus. 
2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, 
3. perguntando umas às outras: "Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? " 
4. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. 
5. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram 

amedrontadas. 
6. "Não tenham medo", disse ele. "Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele 

ressuscitou! Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. 
7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ‘Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o 

verão, como Ele lhes disse’ ". 
8. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, 

porque estavam amedrontadas. 
 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Qual foi o seu sentimento e a lição mais preciosa para você nesse final de semana?  
2. A mensagem pregada no domingo à noite fala sobre as pedras que ainda estão no nosso coração e que 

impedem vivermos uma vida abundante.  
Diante desse fato, qual a pedra que você percebe que ainda precisa tirar do seu coração para que possa 
viver essa vida abundante? 

3. Das pedras citadas: Pedra da falta de fé, Pedra do coração endurecido, Pedra da dúvida e Pedra da 
percepção da vida distorcida pela dor, qual, para você, é mais difícil de tirar do coração e porquê? 

4. Leiam 1 Pedro 1.3, que diz: “Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo! Por causa da Sua 
grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso 
coração está cheio de uma esperança viva” 
Como você, diante das lutas, tem desfrutado desta nova viva? 

5. Jesus ressuscitou e está vivo! Por isso, o nosso coração pode estar cheio de uma esperança viva. Mas 
muitas pessoas próximas a nós não experimentam isso, e agora podem estar percebendo a incapacidade 
que temos de controlar o futuro. 
Diante disso, o que você pode fazer para que essas pessoas ouçam a mensagem de salvação? 
 
 

4. Tempo de Oração 
a) Orem para que, este tempo, seja um tempo de restauração 
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 
f) Orem pelos profissionais da saúde, pelos profissionais que precisam trabalhar, pelas empresas e trabalhadores 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1DFltZN5mAE
https://www.youtube.com/watch?v=uIrMrrTJ0mE


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 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/

