
Roteiro para o PG 
14 a 20 de dezembro de 2020 

 

1. Encontro - Quebra-gelo: compartilhe com o grupo sobre qual era o significado do Natal para você quando era 
criança 

2. Exaltação:  
3. Edificação:  

O MILAGRE QUE VOCÊ ESPERA NESTE NATAL – Isaias 9.1-7 
1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado Ele tornou desprezível a terra de Zebulom e 

de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. 
2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. 
3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria; eles se alegram diante de Ti como os que se alegram na colheita, como 

os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. 
4. Pois Tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, 

como no dia da derrota de Mídia. 
5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. 
6. Porque um menino nos nasceu, um Filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E Ele será chamado 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 
7. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com 

justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Que milagre você está esperando de Deus, e como tem reagido enquanto espera? 

 

2. O verso 2 diz “que o povo que andava em trevas viu uma grande luz”. Como foi o seu encontro com Cristo e 
quais os benefícios você tem desfrutado desse encontro? 
 

3. O verso 4 diz que Ele “destruiu o jugo que os oprimia”. Que jugos o que oprimem neste tempo e como você 
gostaria que o Senhor os destruísse? 
 

4. Dentre os nomes dados a Jesus no versículo 6, qual se encaixa ao Jesus que, neste momento, você tem tido 
maiores experiências? 

 

5. Em 2 Coríntios 1.8,9 o apóstolo Paulo diz: - “Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos 
na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos 
mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu 
para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos e sim em Deus, que ressuscita os mortos. ” – Aqui 
neste texto ele fala sobre um tempo de lutas em que viveu e como Deus usou aquele tempo para ensiná-lo 
sobre confiar. - O que podemos compartilhar sobre o Natal com uma sociedade ferida, confusa, sem 
esperança e marcadas pela Covid-19? 
 

7. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação:______________________ 

 

8. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã. 
 

9. 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/

