
Roteiro para o PG 
27 de julho a 01 de agosto 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:  

A CERTEZA DA CASA DO PAI -  João 14.1-3 
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas 
moradas; se não fosse assim, Eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando Eeu for, e vos 
preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde Eu estiver estejais vós 
também. 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Essa Casa do Pai, que Jesus descreve aqui, tem pouco a ver com templo, mas sim a ver com um 

Lar. Um lugar de descanso, de paz, de abrigo. Um lugar de morada. 
Todos desejam ter um lugar tranquilo e seguro para morar. Mas um lugar assim já foi preparado 
para todos os filhos de Deus. Jesus já foi na frente para fazer isso. O Senhor estava dizendo aos 
Seus discípulos que, por mais que eles passassem por tribulações, teriam um lugar de paz e 
descanso no futuro. 

 O que é um lar para você? 
 
MAS O QUE A CERTEZA DA CASA DO PAI TRAZ PARA AQUELES QUE CREEM EM DEUS? 
 
A CERTEZA DA CASA DO PAI ACALMA O CORAÇÃO 

2. Em João 14:1 diz: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.” 
Depois de uma série de revelações perturbadoras que Jesus faz aos seus discípulos no capítulo 
13. Depois de anunciar a traição de Judas (Jo 13.21), Sua partida iminente (Jo 13.33) e a negação 
de Pedro (Jo 13.38), Jesus diz aos Seus discípulos para não ficarem turbados, mas para confiarem 
nele. 

 Quais sentimentos que têm afetado sua vida nesse tempo? 

 Como a certeza de habitar na casa do Pai pode acalmar o seu coração? 
 
A CASA DO PAI NOS DA A CERTEZA DE UM LUGAR PREPARADO POR JESUS PARA NÓS 

3. Em João 14:2 diz: “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu vo-lo teria dito. 
Vou preparar-vos lugar.” 
Cada um dos discípulos tinham uma personalidade diferente, cada um bem diferente do outro. 
Nós também somos assim, cada uma de um Jeito, mas, mesmo assim, para cada um de nós, Jesus 
preparou um lugar. 

 Qual o seu jeito de ser? 

 Você crê que há um lugar preparado para você na casa do Pai? Se não, o que falta para que 
você possa ter essa certeza? 

 
E POR FIM, A CASA DO PAI NOS DÁ A CERTEZA DE QUE TUDO ISSO VAI PASSAR 

4. Em João 14:3 diz:  “E quando Eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim 
mesmo, para que onde Eu estiver estejais vós também.” 



Por mais que tudo isso esteja demorando passar, por mais que muitas coisas que amamos tenha 
se perdido, precisamos confiar que tudo isso vai passar, pois Jesus vai voltar. Mas, enquanto Ele 
não voltar, temos o Santo Espírito que nos ajuda a enfrentar todas as nossas aflições. 

 O que a certeza da volta de Cristo produz na sua vida? 
 
 
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/

