
Roteiro para o PG 
29 de junho a 04 de julho 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 TEMPO E AS AÇÕES DE DEUS – Amós 7.1-9 e 8.1-3 
1. Foi isto que o Senhor, o Soberano, me mostrou: Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita 

do rei, justo quanto brotava a segunda safra. 
2. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: “Senhor Soberano, perdoa! Como Jacó poderá 

sobreviver? Ele é tão pequeno!” 
3. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: “Isso não acontecerá”. 
4. O Soberano, o Senhor, mostrou-me também que, para o julgamento, estava chamando o fogo, o qual secou o 

grande abismo e devorou a terra 
5. Então eu clamei: “Soberano Senhor, eu te imploro que pares! Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno!” 
6. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: “Isso também não acontecerá”. 
7. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do 

prumo. 
8. E o Senhor me perguntou: “O que você está vendo, Amós?” “Um prumo”, respondi. Então disse o Senhor: “Veja! 

Estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo; não vou poupá-lo mais. 
9. “Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas; com a espada me 

levantarei contra a dinastia de Jeroboão” 
Amós 8.1-3 
1. O Senhor, o Soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. 
2. O que você está vendo, Amós?, ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: 

“Chegou o fim de Israel, o meu povo; não mais o pouparei”. 
3. “Naquele dia”, declara o Senhor, o Soberano, “as canções do templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão 

os corpos, atirados por todos os lados! Silêncio!” 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Qual a relação que você vê da situação do povo daquela época com o nosso e também qual a relação do 

chamado de Deus a Amós com o nosso chamado? 
 

2. O primeiro tempo que o texto apresenta é o Tempo da Oportunidade, onde Deus continua nos dando 
oportunidades para salvação, reconciliação e acerto de vida.  

 Leiam Cap 7 1,2 e 4,5 - Nesse tempo, qual foi a atitude do profeta Amós e qual deve ser a nossa neste 
tempo? 

 
3. Outro tempo que o texto apresenta é o Tempo que Deus continua derramando sobre todos nós a sua 

misericórdia e graça.  

 Leiam os versos 3 e 6 e também Lamentações 3.22,23 e Efésios 1.3-5 - Quais as evidências que você 
vê dessa misericórdia e graça no mundo, na sua vida e de sua família? 

 
4. Outro tempo é o Tempo da Confrontação, onde Deus coloca o seu prumo como padrão para avaliar cada 

vida. 

 Leiam os versos 7,8 - Como Deus tem colocado o prumo dEle na sua vida e como você tem reagido a 
isso? 

 
5. O último tempo é o Tempo do Fim, onde Deus começa o seu julgamento. 

 Em Amós 4.12 diz: “Prepara-te óh Israel para encontrares com o teu Deus”. E em Amós 5.6 diz: 
“Busquem ao Senhor e terão vida” – O que esses dois textos falam para todos nós e como devemos 
nos preparar para encontrar com 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. 

 
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/

