
Roteiro para o PG 
13 a 18 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:  
Pela fé – https://www.youtube.com/watch?v=qIOHZ1ZOXAw 

Nuvem de glória – https://www.youtube.com/watch?v=4qPq13gF7ko&feature=youtu.be 
 

3. Edificação:  
A FÉ QUE NOS FORTALECE EM DIAS DIFÍCEIS – Hebreus 11.23-29 
23 Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele 
não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. 
24 Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, 
25 preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. 
26 Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava 
a sua recompensa. 
27 Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. 
28 Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais 
velhos dos israelitas. 
29 Pela fé o povo atravessou o mar Vermelho como em terra seca; mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, 
morreram afogados. 

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Em 1 João 5.4 diz: “Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que 

vence o mundo: a nossa fé” 

 De acordo com este texto, como nós podemos vencer as turbulências, medos e outras 
dificuldades neste tempo? Qual tem sido a sua experiência? 
 

2. Leiam os versos 24-26 

 Este texto menciona uma característica importante de Moisés. Qual é essa característica e 
como ela influenciou todo o povo de Deus? E o que você aprende com essa história e como 
você pode aplica-la em sua vida? 

 

3. Leiam novamente os versos 24,25 

 Ao longo de sua vida, como você tem usado sua fé para direcionar as suas escolhas e 
decisões? 

 

4. Leiam o verso 27 

 Moisés obedeceu mesmo correndo o risco das consequências dolorosas. No exercício da sua 
fé, qual a importância da obediência à Palavra de Deus? 
 

5. Leiam os versos 27 e 29 e também Êxodo 14.13,14 

 Como nós, através da nossa maneira de ver o mundo e de lidar com todas as coisas, podemos 
crer a ainda influenciar outras pessoas a crer nas promessas de Deus, na certeza de que 
haverá soluções em situações humanamente irreversíveis? 
 

6. Leiam Atos 20.24 que diz: “Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra 
com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do 
evangelho da graça de Deus. 

 Como nós podemos ser mais intencionais no objetivo de promovermos transformação no 
local onde vivemos? Como podemos influenciar as pessoas nesse momento importante e 
crítico que estamos vivendo? 

https://www.youtube.com/watch?v=qIOHZ1ZOXAw
https://www.youtube.com/watch?v=4qPq13gF7ko&feature=youtu.be


 
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/

