
Roteiro para o PG 
03 a 08 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:  
Aquieta Minh’Alma - https://www.youtube.com/watch?v=ANfpF0pNob4 

Fiel a mim - https://www.youtube.com/watch?v=eRdqq9guOys 
 

3. Edificação:  
ATITUDES QUE LIBERTAM – Marcos 9.14-27 
14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da 
lei discutindo com eles. 
15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. 
16. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" 
17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o 
impede de falar. 
18. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus 
discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram". 
19. Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-
me o menino". 
20. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu 
no chão e começou a rolar, espumando pela boca. 
21. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim? " "Desde a infância", respondeu ele. 
22. "Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de 
nós e ajuda-nos." 
23. "Se podes?", disse Jesus. "Tudo é possível àquele que crê." 
24. Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade!" 
25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e 
surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele". 
26. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: "Ele 
morreu". 
27. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. 

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. O texto nos diz que esse jovem tinha algo que o prendia e isso já durava um bom tempo. 

 Em sua visão e experiência que coisas ou situações que mais têm prendido as pessoas e porque elas 
ficam presas a essas coisas e situações? 
 

2. Em Efésios 6.10 diz: “Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no Seu forte poder”.  

 Como podemos nos fortalecer no Senhor e no Seu poder? Como o poder do Senhor pode nos tirar 
dessas prisões? 

 
3. O verso 27 do texto acima diz: “Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé” 

 Você já viveu um momento assim, em que estava caído e Jesus o tomou pela mão e o levantou? Como 
foi? 

 
4. Uma das coisas que nos levam a nos manter livres das prisões é mudar alguns hábitos. Leiam 

Filipenses 4.8 que diz: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, 
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há 
alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”  

 Você concorda com a frase: “Se a crença não mudar as nossas atitudes, as nossas atitudes 
poderão mudar a nossa crença”? Em sua visão existe alguma relação entre aquilo que 
colocamos em nossa mente e os hábitos que praticamos? E como você acha que consegue 
mudar um hábito na sua vida? 

https://www.youtube.com/watch?v=ANfpF0pNob4
https://www.youtube.com/watch?v=eRdqq9guOys


 
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 
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