
Roteiro para o PG 
21 a 26 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: Quando você ouve a palavra “discípulo e discipulador”, em que você pensar? 

 
2. Exaltação: Leiam o Salmo 84 e cada um destaque um versículo que tenha lhe chamado mais a atenção. 

Porque?  
 

3. Edificação:  
SENDO A RESPOSTA DE DEUS PARA ESTA GERAÇÃO – Atos 3.1-10 
1. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. 
2. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era 

colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. 
3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. 
4. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: “Olhe para nós!” 
5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. 
6. Disse Pedro: “Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o 

Nazareno, ande”. 
7. Pedro o pegou pela mão direita e o ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do 

homem ficaram firmes. 
8. E, de um salto, se pós em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, 

saltando e louvando a Deus. 
9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, 
10. reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada 

Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Das atitudes abaixo, que Pedro e João evidenciaram, qual você considera a mais relevante para ser 

resposta de Deus para esta geração e porquê? 
a. Oração 
b. Desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo 
c. Dar além do que nos pedem 
d. Ajudar as pessoas a se levantar e andar 
 

2. Quais são os maiores obstáculos que você enfrenta para ser resposta de Deus para esta geração? Como 
você acha que pode vencer isso? 
 

3. Qual tem sido o seu investimento pessoal para ser resposta de Deus para esta geração? 
 

4. Uma das abordagens da mensagem de domingo foi que é preciso ajudar as pessoas a se levantar e andar. 
De acordo com sua visão, como nós podemos colocar isso na prática? 

 
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/

