
Roteiro para o PG 
07 a 12 de dezembro de 2020 

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

MUDANÇAS QUE TRANSFORMAM A VIDA – Filipenses 3.7-10 
7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. 
8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, 

meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo  
9. e ser encontrado nEle, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a 

justiça que procede de Deus e se baseia na fé. 
10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em 

sua morte 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 

Paulo amava o evangelho. Ele reconhecia que foi literalmente salvo por Cristo e que, sem Ele, não passaria de um 
soldado cheio de raiva contra cristãos. Paulo amava o evangelho e seria capaz de até morrer para que Cristo fosse 
pregado para as pessoas. Paulo queria que este amor que ele sentia pelo evangelho, de alguma forma, atingisse 
todas as pessoas a qual ele pregava. Paulo amava o evangelho e eu estou sendo repetitivo propositalmente para 
que você entenda que a Palavra de Deus tem poder de transformar pessoas.  

 
1. Não importa qual seja o tamanho do seu desafio, nada se compara ao poder e a força do nosso Deus. Acredite 

que as circunstâncias podem mudar, não apenas pela sua força de vontade, mas pelo poder de Deus.  
a. Leiam o verso 10 – O que o “poder de Deus” já fez na sua vida? 

 
2. Das mudanças que já aconteceram em sua vida, após seu encontro com Jesus, qual foi a que mais lhe causou 

impacto e por quê? 
 
3. Toda escolha traz consigo consequências. No livro de Tiago 1.22 diz: “Sejam praticantes da Palavra, e não 

somente ouvintes, enganando a vocês mesmos”.  
a. Qual a sua postura diante das exigências que a Bíblia faz? Você tem conseguido colocar em prática a 

Palavra de Deus em sua vida? Como que isso é visível através de suas atitudes diárias? 
 
 

4. Uma das formas de transformação que estudamos é pensar nas coisas que te ajudam a crescer e não na que 
te levam a afundar 
a. Em Filipenses 4.8 diz:  “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que 

for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de 
excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas” – Diante desse ensino, que coisas práticas devem 
ocupar o seu pensamento que vão te levar a crescer e melhorar a sua vida?  

 

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

 

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

13. 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/

