
 
Roteiro para o PG 

01 a 06 de junho 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 – Qual é o pedido que você tem colocado diante de Deus e como tem clamado por 

esse pedido? 
 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
AS PROVISÕES DE DEUS EM TEMPOS DIFÍCEIS – Gênesis 22.1-14 
1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: ‘Abraão!’ Ele respondeu: ‘Eis-me aqui” 
2. Então disse Deus: “Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. 

Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. 
3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu 

filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. 
4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 
5. Disse ele a seus servos: ‘Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá, Depois de adorarmos, 

voltaremos’. 
6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas 

para o fogo, e a faca. E caminhando os dois juntos,  
7. Isaque disse a seu pai Abraão: ‘Meu pai!’ ‘Sim, meu filho’, respondeu Abraão. Isaque perguntou: ‘As brasas e a 

lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?” 
8. Respondeu Abraão: ‘Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho’. E os dois continuaram a 

caminhar juntos. 
9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. 

Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. 
10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. 
11. Mas o Anjo do Senhor o chamou do céu: ‘Abraão”! Abraão!’ ‘Eis-me aqui’ respondeu ele. 
12. ‘Não toque no rapaz’, disse o Anjo. ‘Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu 

filho, o seu único filho’ 
13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo, e o sacrificou como 

holocausto em lugar de seu filho. 
14. Abraão deu àquele lugar o nome de ‘O Senhor Proverá’. Por isso até hoje se diz: ‘No monte do Senhor se Proverá”.  
 
 
 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas, mesmo assim, vemos a presença de Deus em todos os 

momentos, confirmando a promessa de Jesus, quando disse: “Eis que estarei com vocês todos os dias, até 
o final dos tempos”.  
Nesses tempos difíceis, passamos por muitos desafios e situações que causam dores. Davi viveu um 
momento assim, uma situação quase que insuportável, então ele escreveu o seu sentimento no Salmo 
69.20 – “Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo; esperei por alguém que tivesse 
compaixão de mim, mas não houve ninguém; esperei por consoladores, mas a ninguém encontrei”. Mas, 
logo em seguida, ele vê o cuidado de Deus sobre a sua vida, então diz, no verso 33: “O Senhor ouve os 
necessitados, e não despreza o povo que está preso”. 
a. Considerando a situação do mundo hoje e também a sua própria situação, como você percebe o 

cuidado de Deus e quais as evidências desse cuidado? 
 

2. Abraão sempre esteve disposto a ouvir e atender a voz de Deus. Em Gênesis 12, quando ele estava em Ur 
dos Caldeus, Deus vai ao seu encontro e o chama para deixar a sua terra e ir para outra terra 
completamente desconhecida, e ele obedece. E nessa caminhada, Abraão vai construindo altares de 
adoração a Deus e celebrando a Sua presença. E agora, Deus o chama novamente, para uma provação, e 
ele prontamente se dispõe a obedecer, dizendo: eis-me aqui. 
a. Leiam novamente o verso 1 – O que essa prontidão em obedecer de Abraão te ensina? Quando Deus 

te chama, como você tem atendido a esse chamado? 
 



3. Ao ouvir o chamado de Deus para entregar o seu filho, Abraão se dispôs imediatamente. 
a. Qual foi a razão desse pedido de Deus? Você acha que existe algum “Isaque” em sua vida, que está 

impedindo o seu relacionamento com Deus? Como isso pode ser resolvido?  
 

4. Leiam o verso 13 e também Hebreus 11.17-19 – Aqui Abraão creu que Deus era poderoso para reverter 
toda e qualquer situação. 
a. Como essa atitude de Abraão te influencia a viver pela fé, crendo que Deus pode reverter toda e 

qualquer situação? 
 

5. Abraão, no verso 14, edifica um “Marco Memorial” em função daquilo que Deus havia feito na sua vida e 
do seu compromisso com o Senhor, e dá aquele lugar o nome de: “O Senhor proverá” 
a. Quais marcos memoriais visíveis você precisa edificar na sua casa para que as pessoas que vivem com 

você ou que te conhecem possam ver o que Deus fez na sua vida? E como esses “Marcos” podem 
servir para ajudar outras pessoas a conhecer mais o Senhor? 

 
 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas 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/

