
Roteiro para o PG 
30 de novembro a 05 de dezembro de 2020 

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

CONEXÃO COM DEUS – 2 Coríntios 5.11-20 
11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja 
manifesto também diante da consciência de vocês. 
12. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que 
responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. 
13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus; se conservamos o juízo, é por amor a vocês. 
14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos; logo, todos morreram. 
15. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para Aquele que por eles morreu e ressuscitou. 
16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa 
forma, agora já não o consideramos assim. 
17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! 
18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 
19. ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da 
reconciliação. 
20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: 
Reconciliem-se com Deus. 
21. Deus tornou pecado por nós Aquele que não tinha pecado, para que nEle nos tornássemos justiça de Deus. 

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 

1. Para reconectar com Deus e encontrar sentido para a vida – é preciso que você tenha temor ao Senhor.  
Leiam o Salmos 34.11-14 que diz: “Venham, meus filhos, ouçam-me: eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. 
Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da 
falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança”. 
a. Quais são as evidências de uma pessoa que teme ao Senhor? 
b. Quais os benefícios de temer ao Senhor e quais as consequências de não temer? 

 

2. Para reconectar com Deus e encontrar sentido para a vida – é preciso reconhecer e experimentar na prática o 
amor que Jesus tem por você. O verso 14 do 2 Coríntios 5, diz que o amor de Cristo nos constrange 
O significado esta expressão: “O amor de Cristo nos constrange” 
O amor de Cristo por nós não apenas nos faz sentir bem, mas ele nos desafia a mudar. Muda, inclusive, a 
forma como pensamos e nos desafia a agir de maneira diferente. Nesse contexto, constranger não significa 
embaraçoso, mas significa pressionar, ou seja, o amor de Cristo por nós deve nos levar a viver para Deus. 
Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, então fomos crucificados com Ele e agora não 
devemos viver mais para satisfazer a nossa vontade de pecar, mas vivemos para agradar ao nosso Senhor. 
a. Que mudanças já aconteceram em sua vida depois que você entendeu e experimentou esse amor de 

Cristo? 
 

3. Para reconectar com Deus e encontrar sentido para a vida – é preciso fazer um novo recomeço, enxergando a 
sim mesmo como Deus o enxerga. 
a. Leiam 2 Coríntios 5.17, que diz: “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já 

passaram; eis que surgiram”. Este texto nos motiva a ter uma atitude para com as coisas que ficaram para 
trás. Em sua opinião, qual deve ser essa nossa atitude. 

b. Estamos às vésperas de um novo ano e como a presença de Cristo em você pode fazer diferença em sua 
vida e através de sua vida nesse novo ano. 
 

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/

