
 
Roteiro para o PG 

20 a 25 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: Se você soubesse que tem apenas 30 dias de vida, quais coisas você faria? 

 
2. Exaltação:  

Deus de Detalhes – https://www.youtube.com/watch?v=UOVVUfXmA_E 
Santo Espírito – https://www.youtube.com/watch?v=J2rTdu7vqTE 
 

3. Edificação:  
OS ALICERCES DA ORAÇÃO – Josué 10.1-14 
1. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, 

fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeom tinha feito a paz com Israel e 
estava vivendo no meio deles. 

2. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeom era tão importante como uma cidade governada por um rei; 
era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. 

3. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Hoão, rei de Hebrom, a Piram, rei de Jarmute, a 
Jafia, rei de Láquis, e a Debir, rei de Eglom: 

4. "Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeom, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas". 
5. Então os cinco reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Láquis e de Eglom reuniram-se e 

vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeom e a atacaram. 
6. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: "Não abandone os seus servos. Venha 

depressa! Salve-nos! Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós! " 
7. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. 
8. E disse o Senhor a Josué: "Não tenha medo desses reis; Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá 

resistir a você". 
9. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. 
10. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeom. Os israelitas os 

perseguiram na subida para Bete-Horom e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. 
11. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bete-Horom para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras 

de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. 
12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: "Sol, 

pare sobre Gibeom! E você, ó lua, sobre o vale de Aijalom! " 
13. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no Livro de Jasar. O sol 

parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. 
14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor 

lutava por Israel 

 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Em que situações da vida, você sente mais dificuldade para orar? Porquê? 
2. Em Mateus 6.6 Jesus orienta: “Ao orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu Pai, 

que está em secreto” 
Porque você acha que temos tantas dificuldades em sermos intencionais no nosso tempo de 
oração? Como você lida, no seu momento de oração, com as distrações? 

3. Um dos alicerces da oração citado na mensagem é – Orar alicerçado nas promessas de Deus. 
Diante disso, que promessa você tem de Deus para a sua vida e de que forma você aguarda a 
realização dessa promessa? 

4. Outro alicerce da oração – Orar participando no que Deus vai fazer em nossa vida.  
Na prática, como você pode fazer isso? 

5. Ainda outro alicerce da oração é orar de acordo com a vontade de Deus 
Como nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida? E, na sua experiência, como você 
percebe se a sua oração está ou não de acordo com a vontade de Deus? 

6. O que de novo você aprendeu com a mensagem e/ou com este estudo? 

https://www.youtube.com/watch?v=UOVVUfXmA_E
https://www.youtube.com/watch?v=J2rTdu7vqTE


 
4. Tempo de Oração 
 
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/

