
Roteiro para o PG 
12 de outubro a 17 de outubro 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:  

A VOLTA DE JESUS E SUAS IMPLICAÇÕES – 2 Pedro 3.1-18 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
 

1. Para você, o que é e como devemos estar preparados para a volta de Cristo? 
 

2. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, uma de nossas responsabilidades é fazer discípulos por 
onde andarmos. Leiam Mateus 28.18-20 e diga como você pode fazer isso no seu dia a dia? 
 
Mateus 28.18020 
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos" 
 

3. Uma das nossas necessidades com relação à volta de Cristo é ter uma vida santificada. Leiam o 
texto de Colossenses 3.1-10. Diante disso, você já foi confrontado por alguém sobre um 
comportamento seu que precisava se mudado? Como foi essa experiência para você? 
 
Colossenses 3.1-10 
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde 
Cristo está assentado à direita de Deus. 
Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. 
Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus 
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com 
ele em glória. 
Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, 
impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. 
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais 
vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. 
Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem 
indecente no falar. 
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas 
e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu 
Criador. 
 
 

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/

