
 
Roteiro para o PG 

25 a 30 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 – Cite algo, ou alguma situação, que normalmente gera ansiedade na sua vida e como 

você lida com isso. 
 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
AINDA HÁ ESPERANÇA –Esdras 10.1-9 

1. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande 

multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam 

amargamente.  

2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: “Fomos infiéis ao nosso Deus quando 

nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança 

para Israel.  

3. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo 

o conselho do meu senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em 

conformidade com a Lei.  

4. Levante-se! Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra!”  

5. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo o Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. 

E eles juraram. 

6. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto 

esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados.  

7. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém convocando todos os exilados a se reunirem em 

Jerusalém 

8. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia todos 

os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados.  

9. No prazo de três dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no vigésimo dia 

do nono mês todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam 

profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito.  
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Nós somos seres movidos à esperança. O combustível da nossa alma é a esperança. Sem esperança nós 

somos conduzidos a um desespero insuportável. Mas, neste tempo, estamos sendo bombardeados 
diariamente por muitas e muitas notícias ruins, que abalam a nossa esperança. Em 1 Pedro 1.3,4 diz– 
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos 
regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma 
herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para 
vocês”.  
a. De acordo com este ensino bíblico, de que forma nós podemos nos fortalecer e viver cheios de 

esperança? 
 
2. Vamos ler os dois textos abaixo: 

Romanos 5.3-5: “Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a 
tribulação produz perseverança; e a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. 
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do 
Espírito Santo que Ele nos concedeu. ” 
2 Coríntios 4.8,9 – “De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas 
não desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos” 
a. Sendo que passamos por desafios, dificuldades e tribulações, quais são, no seu entender, as 

características que devemos desenvolver para experimentar uma vida de esperança? E como você 
consegue superar todas essas situações de maneira positiva? 

 



3. Uma das certezas que Esdras experimentou e que fortaleceu a sua esperança é que, mesmo diante de um 
quadro arrasador, ele teve evidências de que Deus continua visitando o seu povo. 
a. Leiam Habacuque 3.2, que diz: “Senhor, ouvi falar da tua fama; temo diante dos teus atos, Senhor. 

Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo; em tua 
ira, lembra-te da misericórdia”. 
Qual a lição deste texto para a sua vida? O que ele fala ao seu coração? E qual a sua resposta diante 
desse apelo? 

 

4. Além da certeza de que Deus continua visitando o seu povo, Esdras também entendeu que Deus também 
continua ouvindo a oração do seu povo. 
a. Vamos ler o Salmo 50.15 que diz: “Invoca-me no dia da angústia e Eu te livrarei...”. 

Qual a esperança que esta verdade produz na sua vida? 
 

5. Aprendemos também que há esperança porque Deus já colocou os recursos para os milagres em nossas 
mãos. 
a. Vamos ler novamente o verso 4 que diz: “Levante-se! Esta questão está em suas mãos, mas nós o 

apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra!” 
Para vencer os seus desafios pessoais e também o desafio que temos em comum, quais são esses 
recursos que Deus disponibilizou a cada um de nós? E como agir diante desses recursos? 

 

6. Deus também nos convoca para fazer alguns acertos e consertos em nossa vida. E sempre que Deus 
ordenava a santificação era porque Ele queria fazer alguma coisa muito grande no meio do seu povo e, 
então, o povo se santificava porque sabia que as maravilhas de Deus aconteceriam.  
a. Vamos ler os versos 3 e 5 do texto de Esdras e também Josué 3.5, que diz: “Santifiquem-se pois 

amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês”.  
Você consegue ver na sua vida algum acerto ou conserto que Deus está te mandando fazer? Diante 
dessa constatação, o que você vai fazer? 

 

4. Evangelização 
Anote o nome dos seus familiares que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: 
________________________________________________________________________________________ 

 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã. 

 Pelas pessoas que você anotou no item acima 

 Pela nossa nação - Pela nossa igreja 

 ___________________________________________ 
 

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/

