
Roteiro para o PG 
16 a 21 de novembro de 2020 

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

CHAMADOS PARA IMPACTAR – Atos 11.19-26 
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estêvão chegaram até à Fenícia, 
Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. 
Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as 
boas novas a respeito do Senhor Jesus. 
A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor.  
Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. 
Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração.  
Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé; e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.  
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo 
e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e 
ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos.  

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Em sua opinião quais algumas características que uma igreja precisa ter? E como você relaciona essas 

características com na sua vida do dia a dia? 
 

2. No verso 26 diz que ali em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Em quais 
aspectos você se vê parecido com Jesus? O que acha que precisa mudar? 
 

3. Leiam Mateus 28.18-20 abaixo – O texto fala sobre “ir e fazer discípulos”, como isso tem sido ou pode ser 
uma realidade em sua vida hoje? 

 Mateus 28.18-20 – “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". 
 

4. Conforme o texto acima, quais as ações que você e seu Pequeno Grupo podem melhorar ou realizar para 
cumprir a missão que Jesus nos passou? 
 

5. Quais coisas práticas você pode fazer para investir na vida de outra pessoa? 
 
 

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/

