
Roteiro para o PG 
20 a 25 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:  
Grande Deus – https://www.youtube.com/watch?v=nS80ThKhfZQ 
A Ele a glória - https://www.youtube.com/watch?v=Z-4MrVLdAC0 
 

3. Edificação:  
RENOVANDO AS FORÇAS – Isaias 40.29-31 
Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.  
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem; 
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias; correm e não ficam 
exaustos, andam e não se cansam” 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Em 2 Coríntios 4.16 diz – “Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior 

esteja consumido, o interior, contudo, se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea 
tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória” 

 O poeta Gonçalves Dias disse – “A vida é luta renhida, que aos fracos abate, e aos fortes, só faz exaltar” 
a. Renhida – significa intensa 

 O que você acha dessa frase e qual a relação dela com o ensino bíblico acima e com a sua 
vida? 
 

2. O verso 29 diz: “Ele (Deus) fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças”. O Salmo 
27.24 diz: “Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor”. 

 Em que área de sua vida você está precisando desse fortalecimento e como Deus tem o 
fortalecido? 
 

3. Em Romanos 8.31 diz: “Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso 
lado, quem poderá nos vencer? Ninguém!” 

 Porque você acha que, mesmo sabendo dessa verdade, às vezes enfrentamos nossos 
problemas com medo e angústia? 
 

4. Em Colossenses 3.1-3 diz: – “Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são 
do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do 
alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo 
em Deus” 

 Como você faz para “procurar as coisas do alto” e também “manter o pensamento nas coisas 
do alto” num mundo onde apresenta tantas coisas contrárias? E qual o resultado disso para 
a sua vida? 
 

5. Algumas características da águia: 
a. Ela enxerga bem. Ele vê de vários ângulos. Ela vê na frente, vê dos lados e vê abaixo dela 
b. Ela abre as suas grandes asas e plana, deixando a força do vento a levar 
c. Ela não vive em cativeiro 

 A Bíblia diz que “os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias”. 
Sendo assim, qual o valor e o resultado de aplicar essas características da águia na sua própria vida? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nS80ThKhfZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z-4MrVLdAC0


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/

