
Roteiro para o PG 
31 de agosto a 05 setembro 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:  

ESCOLHAS QUE ALICERÇAM A VIDA – Hebreus 11.24-27 
“Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado 
com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, 
considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua 
recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é 
invisível. 
 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Leiam Mateus 7.24-27 (texto abaixo) 

 Qual a relação desse ensino de Jesus com as decisões que Moisés tomou e quais foram os 
resultados dessa decisão? 
 

Mateus 7.24-27 – “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um 
homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os 
rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus 
alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um 
insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, 
sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda". 

 
2. Uma das decisões que Moisés tomou foi que ele decidiu não ser o que as pessoas planejaram 

para ele ser, mas ser o que Deus projetou para ele ser. 

 Leiam os versos 24, 25 e Mateus 5.13-16 (texto abaixo) – Qual é o chamado universal de Deus 
para cada um de nós e como você tem desenvolvido esse chamado no seu dia a dia? 
 

Mateus 5.13-16 - "Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-
lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a 
luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, 
ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a 
no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de 
vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, 
que está nos céus". 
 

3. Moisés tomou decisões baseadas nos valores que ele tinha e não em função das circunstâncias. 

 Em sua visão, o que significa essa atitude na prática e como isso pode afetar a vida de uma 
pessoa? 
 

4. Leiam Mateus 6.33 que diz: “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, 
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. 

 Como você acha que deve ajustar a sua agenda semanal, à luz dos ensinos de Jesus? Quais os 
passos que você deve dar esta semana para tornar isso uma realidade em 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/

