
Roteiro para o PG 
14 a 19 de  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:  

DIAS DE MILAGRES EM DIAS DE CRISES – 1 Reis 18.41-45 
41 - E Elias disse a Acabe: ‘Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de abundante chuva’ 
42 - Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o 
rosto entre os joelhos. 
43 - "Vá e olhe na direção do mar", disse ao seu servo. E ele foi e olhou. "Não há nada lá", disse ele. Sete 
vezes Elias mandou: "Volte para ver". 
44 - Na sétima vez o servo disse: "Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se 
levantando do mar". Então Elias disse: "Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o 
impeça". 
45 - Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e 
Acabe partiu de carro para Jezreel. 
 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Uma das atitudes que precisamos ter para ter dias de milagres em dias de crise é aplicar fé nas promessas 

de Deus.  

 Diante disso, como você tem usado a sua fé para direcionar as suas escolhas e decisões? 
 

2. Leiam o verso 42 – Existe uma diferença muito grande entre as atitudes de Acabe e de Elias, pois enquanto 

um foi comer e beber, o outro foi orar. Em Mateus 6.6 Jesus orienta: “Ao orar, entre no seu quarto 
e, fechando a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto” 

 Porque você acha que temos tantas dificuldades em sermos intencionais no nosso tempo de 
oração? Como você lida, no seu momento de oração, com as distrações? 

 

3. Em Isaias 40.29 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? 
 

4. 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. 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/

