
ESTUDO DE PG EM FAMÍLIA 2020 (21/04/2020)      

TEMA:   “Uma igreja viva, santa e acolhedora”    

Quebra-gelo (5m): Como você chegou à SIB de Teresina?  

Versículo chave: “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, 

o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das 

trevas para a sua maravilhosa luz;” 1Pe.2.9 

Cantem: “Casa de Deus” (Aline Barros) 

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  São 88 anos contando com a graça, a misericórdia e o favor do nosso Deus.  88 anos de uma história 

que começou no dia 21 de abril de 1932,  quando um grupo de 41 irmãos,  apoiados pelo missionário Edward Crowch e 

liderados pelo Pastor Jonas de Macedo, decidiu organizar a Segunda Igreja Batista de Teresina, terceira filha, em ordem 

cronológica da Primeira Igreja Batista de Teresina e a segunda a ser instalada em território piauiense. Você conhece 

essa história? Pois bem! Há 88 anos essa história vem sendo escrita por irmãos como nós, usados por Deus para 

cumprir os seus propósitos. Mas, você sabe como, nos dias de hoje, nós nos estruturamos como igreja?  

QUEM SOMOS? Leiam e comentem, ponto a ponto, de forma prática 

• Somos uma igreja dirigida por princípios bíblicos, informal, contextualizada, ágil e transparente em suas ações, 

que valoriza pessoas acima de estruturas ou programas e que tem experimentado o agir poderoso de Deus em 

todos os momentos.   

• Somos uma igreja viva porque adoramos e servimos ao Deus vivo; porque celebramos a alegria da salvação em 

Cristo Jesus e porque experimentamos da presença viva do Espírito Santo em nós.  

• Somos uma igreja santa. Não porque não pecamos, mas porque procuramos levar Deus a sério; buscando viver 

de maneira íntegra e reta diante do Senhor e porque, conforme a Sua Palavra, "sem santidade, ninguém verá a 

Deus".  

• Somos uma igreja acolhedora porque nos preocupamos com todos aqueles que se aproximam de nós, porque os 

recebemos com amor e atenção, porque nos preocupamos com o pastoreio mútuo e porque sabemos que 

seremos "conhecidos pelo amor que tivermos uns para com os outros".  

QUAL A NOSSA VISÃO?  

Nossa visão é que somos “... a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus 

(...)". Como essa visão, bíblica, a nosso respeito, afeta a sua vida como membro do corpo de Cristo? 

QUAL A NOSSA MISSÃO?  

Nossa missão é "anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para sua maravilhosa luz", anunciar o 

evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Você considera que tem cumprido essa missão? De que 

maneira? Como o cumprimento ou não dessa missão, através da sua vida, influencia no crescimento da igreja? 

 

CONCLUINDO: Ao recordarmos um pouco da nossa história podemos declarar com os corações transbordantes de 

alegria e gratidão: “Até aqui nos ajudou o Senhor!”. Sentimos a responsabilidade que temos diante do nosso Deus de 

darmos continuidade a esta grande obra para a qual Ele mesmo nos capacitou e a qual confiou.  Nossa gratidão a Deus 

pelos pioneiros que semearam a boa semente e por todos os que deram continuidade à obra. Vamos celebrar as 

conquistas! Vamos celebrar as vitórias! Vamos celebrar a multiplicação! Também fazemos parte desta história, e o que 

hoje estamos escrevendo, o futuro um dia contará.   

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para Transformar o mundo com a alegria de Jesus!     

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!  

  
 

AVISOS IMPORTANTES: 

1. Estamos respeitando o direcionamento das autoridades pelo isolamento social: todas as nossas atividades 

comunitárias estão suspensas temporariamente, porém, lembramos que continuamos nos reunindo, como igreja, 

em nossos lares. Os estudos de PG se transformam em estudos familiares nesse momento.  

2. A consagração de Dízimos e ofertas deverá ser feita de forma presencial, terças e quintas no período da tarde, 

ou através de transferência ou depósito bancário na conta do Banco do Brasil: AG 3285-9 / CC 25426-6 CNPJ 

06.873.715/0001-35. Salve o comprovante e envie para o watts da secretaria ou da tesouraria da igreja 86 

98875.9108 (Secretaria) 86 99911-8881 (Geovane) 86 99952-3646 (Augusto).  

3. Continuamos recebendo doações de CESTAS BÁSICAS. Incentive seu PG a cada participante contribuir com 

uma cesta básica.  

 

 


