
Roteiro para o PG 
19 de outubro a 24 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: De que maneira você sentiu o cuidado de Deus na semana que passou? 

 
2. Exaltação:  
 
3. Edificação:  

VENCENDO OS TEMORES DA ALMA – Gênesis 15.1-21 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
 

1. Leiam os textos abaixo do verso 1 e de 2 Samuel 22.1-4. Quais foram os sentimentos que você 
acha que Abraão e Davi tiveram ao ouvir a voz de Deus? E também o que essas expressões, ditas 
por Deus, nos dois textos, significam para você no seu dia a dia? 

 Gênesis 15.1 - “Depois dessas coisas o SENHOR falou a Abrão numa visão: “Não tenha medo, Abrão! 
Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa!” 
 

 2 Samuel 22.1-4 – “Davi cantou ao Senhor este cântico, quando este o livrou das mãos de todos os 
seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: ‘O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu 
libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refúgio; o meu escudo e o meu poderoso 
salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu salvador, que me salva dos violentos. 
Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos” 

 
2. Leiam os textos abaixo do verso 6 e de Romanos 4.18-21 – Como essa fé e esses acontecimentos 

na vida de Abraão fortalecem a sua fé e a sua vida com Deus? 
 Gênesis 15.6 – “Abrão creu no SENHOR, e isso lhe foi creditado como justiça.” 

 

 Romanos 4.18-21 – “Abraão, contra toda esperança, em esperança creu...Sem enfraquecer na fé, 
reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade, e 
que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo 
em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando 
plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido” 

 
3. Leiam os versos 11,12 e 17 abaixo – Aqui vemos Abrão passando por mais uma provação, pois as 

aves de rapina (urubus) estavam querendo comer os animais que ele tinha ofertado a Deus. 
Diante disso, como você age diante das batalhas espirituais da sua vida? 
 Gênesis 15.11,12 e 17 – “Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão 

as enxotava. Ao pôr-do-sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas 
densas e apavorantes [...] Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro 
esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais”. 

 
 

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/

