
Roteiro para o PG 
06 a 11 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 QUE FAZER QUANDO AS COISAS COMEÇAM A DAR ERRADO – Gênesis 12.10-20 e 13.1-4 

1. . 

2.   
3.   

4.   
5.   

6.   

7.   
8.   

9.  . 

10. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. 
11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher; “Bem sei que você é bonita. 
12. Quando os egípcios a virem, dirão: ‘Esta é a mulher dele’. E me matarão, mas deixarão você viva. 
13. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. 
14. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. 
15. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. 
16. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e 
camelos. 

17. Mas o Senhor puniu a faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 
18. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: ‘O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua 
mulher? 

19. Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e 
vai” 

20. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher com 
tudo o que possuía. 

Cap 13 
1. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. 
2. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro 
3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Aí onde 
já havia armado acampamento anteriormente 

4. e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. 

 
 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Leiam Gênesis 12.1-4 

 Porque você acha que Abraão obedeceu a Deus? O que ele via para o seu futuro com essa obediência? 
Que lição você tira para a sua vida com essa atitude de Abraão? 

 
2. Leiam Gênesis 12.7,8 – Quando as coisas começam a dar errado devemos adorar a Deus ao invés de 

murmurar 

 De que forma você coloca isso em prática na sua vida no seu dia a dia? 
 

3. Leiam Gênesis 12.10 

 Porque essa atitude de Abraão, apesar de parecer a mais sensata, não agradou a Deus? E o que você 
 

4. Leiam os Gênesis 12. 11-13 

 Quais as consequências que essa atitude de Abraão teve? E quais as consequências que temos se 
trocarmos a confiança em Deus pelas artimanhas humanas? 

 
5. Leiam Gênesis 13.1-4 

 Em sua opinião, o que levou Abraão a voltar ao lugar de onde ele havia começado? O que essa atitude 
pode produzir em nossa vida? 
 

6. Qual a lição mais preciosa que você aprendeu dessa parte da vida de Abraão e como quer colocar em 
prática? 

 
 



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/

