
Roteiro para o PG 
26 de outubro a 31 de outubro de 2020 

 

1. Encontro - Quebra-gelo: Olhando ao seu redor, para os que estão mais próximos a você, quem são 
as pessoas que necessitam de sua ajuda e o que você pode fazer? 

2. Exaltação:  
3. Edificação:  

TEMPO DE FLORESCER – Salmo 92.12-15 
Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano; plantados na casa do Senhor, 
florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, 
para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha; nEle não há injustiça. 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Os versos 12,13 do Salmo acima dizem – “O justo florescerá como palmeira, crescerão como o cedro do 

Líbano; plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus”. 
De acordo com esse texto, como você pode crescer e florescer neste tempo? 
 

2. Em sua opinião, o que acontece quando uma pessoa não cresce espiritualmente? Quais as consequências 
para a igreja, que é o corpo de Cristo? 
 

3. O verso 14 do texto acima diz: “Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes” 
Você compreende que, no dia a dia, Deus te dá muitas oportunidades de servi-Lo através do testemunhar 
Cristo às pessoas? Isso tem sido uma realidade em seu cotidiano? Se não é, o que você precisa fazer para 
tornar isso uma prática no seu dia a dia? 
 

4. Você está disposto a investir tempo discipulando alguém, ensinando os princípios da Bíblia a essa 
pessoa? Caso não esteja discipulado ninguém, o que você pode fazer para começar a discipular 
alguém nesses dias? 
 

5. Em João 15.1,2 diz – “Eu sou a Videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em 
mim, não dá fruto, Ele corta; e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda” 
Como se dá o processo de poda? Qual a sua finalidade? Você já teve uma experiência de ter disso 
podado por Deus? Como foi e o que aprendeu? 
 

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/

