
Roteiro para o PG 
24 a 29 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 – Como você reconheceria um anjo se visse um frente a frente? 
 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
PREPARANDO-SE PARA A CONQUISTA – Juízes 6.1-16 

1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos Ele os entregou nas mãos dos midianitas. 
2. Os midianitas dominaram Israel; por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas 

fortalezas. 
3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles 

as invadiam. 
4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em 

Israel, nem ovelhas nem gado nem jumentos. 
5. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos; era impossível contar os 

homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. 
6. Por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. 
7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midiã, 
8. Ele lhes enviou um profeta, que disse: “Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ‘Tirei vocês do Egito, da terra da 

escravidão. 
9. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. 
10. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus; não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas 

vocês não me deram ouvidos’. 
11. Então o Anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de 

Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. 
12. Então o Anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: “O Senhor está com você, poderoso guerreiro”. 
13. “Ah, Senhor”, Gideão respondeu, “se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas 

maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: ‘Não foi o Senhor que nos tirou do Egito?’  Mas agora o 
Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã”. 

14. O Senhor se voltou para ele e disse: “Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midiã. Não sou Eu quem 
o está enviando?” 

15. “Ah, Senhor”, respondeu Gideão, “como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o 
menor da minha família.” 

16. “Eu estarei com você”, respondeu o Senhor, “e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem”. 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. A Bíblia nos afirma que o povo de Israel ficou sete anos sob o jugo pesado dos midianitas, e a mensagem 

pregada pelo pastor nos ensinou sobre a preparação para a conquista. 

 Em sua opinião, quais as evidências no texto bíblico e na mensagem que mostram que o povo de Israel 
não estava preparado para a conquista? Quais as consequências dessa não preparação para as nossas 
vidas? 

 
2. Leiam os versos 2 e 5  

 De acordo com o texto bíblico, qual foi uma das razões que o povo midianita invadiu e dominou Israel? 
Quais as consequências dessa invasão e domínio? Em sua opinião, o que faltou ao povo de Israel? 
 

3. Leiam os versos 11,12 - Aqui neste texto, vemos Gideão defendendo o seu trigo para que os 
midianitas não viessem roubá-lo.  

 Qual foi a importância de Gideão ter feito dessa forma? O que você pode classificar como o 
“seu trigo” hoje? Você acha que devemos fazer o mesmo que Gideão? Porquê? 

 
4. Leiam novamente os versos 12-16 – Aqui vemos Gideão entregando o que tinha de melhor ao 

Senhor 

 O que você tem entregado ao Senhor e o que acha que ainda precisa entregar? Quais os 
resultados dessa entrega? 



 
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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