
 
Roteiro para o PG 

15 a 20 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 

 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
O REMÉDIO PARA A RENOVAÇÃO DO ÂNIMO – Salmo 142 
1. Em alta voz clamo ao Senhor; elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia 
2. Derramo diante dEle o meu lamento; a Ele apresento a minha angústia. 
3. Quando o meu espírito desanima, és Tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde 

ando esconderam uma armadilha contra mim. 
4. Olha para a minha direita e vê; ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro; ninguém se 

importa com a minha vida. 
5. Clamo a Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio; és tudo o que tenho na terra dos viventes. 
6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido; livra-me dos que me perseguem, pois são mais 

fortes do que eu. 
7. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa 

da tua bondade para comigo. 
 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. A Bíblia nos convida a considerar o exemplo de Jesus em todas as questões e, nessa questão do ânimo, 

em Hebreus 12.3 diz: “Considerai, pois, atentamente, Aquele que suportou tamanha oposição dos 
pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem” 

 O que você vê em Jesus que te faz ter ânimo e encorajamento? 
 

2. A primeira porção de remédio para a renovação do ânimo é o acesso a Deus através da oração 

 Leiam os versos 1,2 – Qual é a grande lição desses versos para a sua vida e como você pode aplicar no 
seu dia a dia? 

 
3. Outra porção do remédio para a renovação do ânimo é a certeza do cuidado de Deus 

 Leiam os versos 3,4 – Qual é a evidência do cuidado de Deus em sua vida e como isso reflete e te ajuda 
na sua caminhada? 

 
4. Outra porção do remédio para a renovação do ânimo é a certeza de que, com Deus, podemos vencer o 

medo 

 Leiam os versos 5,6 – O que você acha que Davi estava sentindo quando fez essa declaração (dos 
versos 5,6)? E qual é o seu sentimento em saber que você tem o refúgio do Senhor? 

 
5. Outra porção é a certeza do poder de Deus que age em nós e por nós 

 Como você percebe o poder de Deus agindo em você e através de você? E quais os resultados visíveis 
dessa ação, tanto na sua vida, quanto através da sua vida? 

 
6. Outra porção é a disposição em servir a Deus 

 Leiam o verso 7 – Em sua opinião, quais devem ser as evidências de servir a Deus?  
 

 

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. 

 



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/

