
 
Roteiro para o PG 

27 de março a 02 de maio 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 Deus falou a você durante esses dias de pandemia? Que lição você 

tira para a sua vida deste tempo? 
 

2. Exaltação:  
Pela fé – https://www.youtube.com/watch?v=qIOHZ1ZOXAw 
Nuvem de glória – https://www.youtube.com/watch?v=4qPq13gF7ko&feature=youtu.be 
 

3. Edificação:  
A FÉ DIANTE DO SILÊNCIO DE DEUS – 2 Reis 4.18-37 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. O que você aprendeu com essa história e como você entende que deve aplicá-la em sua vida? 
2. Diante do silêncio de Deus, nós fomos desafiados a andar dia a dia e passo a passo com o 

Senhor, vivendo novas experiências de fé. Diante disso, como você tem usado a sua fé para 
guiar suas escolhas e decisões? 

3. Outro desafio que recebemos é sair da rotina espiritual para experimentar o renovo que Deus 
tem para nós. De que forma você pode colocar isso em prática no seu dia a dia? 

4. Leiam novamente os versos 33-35 do texto acima. Diante do silêncio de Deus, Elizeu fez aquilo 
que ele tinha como alicerce da sua vida e que tinha aprendido com o seu discipulador, Elias. 
Diante disso, qual a importância que você vê em conhecer a Palavra de Deus e tê-la como 
alicerce da sua vida? 

5. Como nós, através de nossas atitudes, podemos ser mais intencionais no objetivo de 
promovermos transformação no local onde vivemos? Como podemos influenciar nossa 
comunidade nesse momento importante e crítico que estamos vivendo? 
 

4. Tempo de Oração 
1. Orar pelo nosso pais 
2. Orar pelos empresários 
3. Orar pelos trabalhadores 
4. Orar pela conversão de uma pessoa do seu círculo de relacionamento.  
5. Orar pelas Conferências de Evangelização – Jesus é a nossa Esperança - que estão 

acontecendo esta semana, de segunda a sábado, às 19 horas. 
 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qIOHZ1ZOXAw
https://www.youtube.com/watch?v=4qPq13gF7ko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCiCPQAma1OYK2nHcDbNH3iw/videos


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 
 

 
 

http://www.pibci.org.br/

