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09 a 14 de novembro de 2020 

1. Encontro - Quebra-gelo:  
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

A MANIFESTAÇÃO DE DEUS – João 11.17-28 
17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. 
18. Betânia distava cerca de três quilômetros de Jerusalém, 
19. e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. 
20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. 
21. Disse Marta a Jesus: "Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. 
22. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires". 
23. Disse-lhe Jesus: "O seu irmão vai ressuscitar". 
24. Marta respondeu: "Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia". 
25. Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; 
26. e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?" 
27. Ela lhe respondeu: "Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo". 
28. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: "O Mestre está aqui e está chamando você". 

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Leiam os versos 21,22 – O que você acha que estava se passando no coração de Marta naquele momento? 

Que situação difícil você enfrentou que acabou resultando em aumento da sua fé?  
 

2. Como é para você esse conflito entre crer nas promessas de Deus, mas não conseguir crer que aquilo de fato 
vai acontecer na sua vida? E como a sua vida seria diferente se você tivesse mais fé? 
 

3. Leiam os versos 39-41 – Aqui nesses versos Marta obedeceu. Deus, em alguns momentos, nos desafia com 
alguma coisa específica: ou é um chamado, uma mudança, um comportamento, uma atitude, enfim coisas 
que Deus quer ver em nós - Você poderia compartilhar sobre o que Deus falou claramente a você e que 
envolveu obediência? Como foi? 
 

4. Marta quando ouviu que Jesus estava chegando, foi encontra-Lo. Aprendemos na mensagem que Deus se 
manifesta em nossa vida à medida que vamos agindo com prioridade, urgência e intensidade em nossa busca 
por Ele - Leiam o texto abaixo de Hebreus 12.1, o que é para você “correr com perseverança a carreira que te 
é proposta”? 

 Hebreus 12.1- “Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de 
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta” 

 

5. O verso 32 diz que quando Maria chegou onde Jesus estava, prostrou-se aos seus pés. Em Hebreus 12.2a diz: 
“Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé”. O que é para você na prática do dia a dia “fixar os 
olhos em Jesus”? 
 

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/

