


Ore pela multiplicação dos PGMs.

Ore pelos irmãos que estão ou possuem
familiares com COVID.

 
Ore para que o Espírito Santo conceda a você
coragem e oportunidade de compartilhar o
Evangelho.

 
Ore pelas família enlutadas da SIB.

Tempo de orar

AQUECIMENTO
comece orando e cantando.

B

"Nada além do sangue”

“Jesus em tua presença” 

“Eterno Deus”

"Faz chover"

"Eu me rendo"

Tempo de cantarE

https://drive.google.com/drive/folders/1DtN-uBaVXk0bHviaV3TF8fLS933e1e70
https://drive.google.com/drive/folders/1DtN-uBaVXk0bHviaV3TF8fLS933e1e70
https://drive.google.com/drive/folders/1DtN-uBaVXk0bHviaV3TF8fLS933e1e70
https://drive.google.com/drive/folders/1DtN-uBaVXk0bHviaV3TF8fLS933e1e70


Lamentações 3.19-24
OUSE TER ESPERANÇA

çar planos de ação baseados
unicamente em nossa capacidade
de trabalho. Em situações
desastrosas, a primeira coisa que o
cristão faz é lamentar a Deus. Ele é
soberano sobre as aflições e também
sobre as respostas que procuramos.
Ele é soberano sobre o sofrimento
humano, e por mais que pensemos
que, satanás possa estar por detrás
das aflições, no final chegaremos a
conclusão que, embora ele seja o
agente moral das ações malignas,
ele é só um cachorro nas coleiras de
Deus. 

De fato, a soberania de Deus é
absoluta, e ela é combustível para
que encontremos consolo, alento e
propósito em nossa lamentação
diante de Deus.

[Lamentações 3.19-24] 
Como é amargo recordar meu
sofrimento e meu desamparo!
Lembro-me sempre destes dias
terríveis enquanto lamento minha
perda. Ainda ouso, porém, ter
esperança quando me recordo disto:
O amor do SENHOR não tem fim!
Suas misericórdias são inesgotáveis.
Grande é sua fidelidade; suas
misericórdias se renovam cada
manhã. Digo a mim mesmo: “O
SENHOR é minha porção; por isso,
esperarei nele!”.

O que você faria se, em um dia
aparentemente normal, entrassem
em sua propriedade, destruíssem
todos os móveis, ateassem fogo em
tudo e, por fim, sequestrasse parte de
seus familiares? "Eu sou aquele que
viu as aflições trazidas pela vara da
ira do Senhor" (Jr 3.1). Algo parecido
havia acontecido nos tempos de
Jeremias (autor do livro de
Lamentações), quando da destruição
de Jerusalém. 

Deus havia, repetidas vezes, alertado
o seu povo para que deixassem seus
hábitos pecaminosos e se voltassem
para o Deus de sua aliança (2Crônicas
36.11-16). No entanto, eles se
recusaram e a ira de Deus não pôde
mais ser contida. 

A resposta natural de qualquer
pessoa frente à uma situação
desastrosa como essa é lamentar. No
entanto, o lamento bíblico é muito
diferente do lamento do mundo. 

Pergunta:
Como você reage a notícias

desastrosas? 

[Lamentações 3.1] 
Eu sou aquele que viu as aflições
trazidas pela vara da ira do Senhor.

Jeremias inicia o seu terceiro
lamento com um reconhecimento
de que Deus é Senhor sobre as
tribulações que afetam o seu povo.
Ele traz as aflições. 

Lamentar biblicamente é
reconhecer, em primeiro lugar, a
quem devemos lamentar: ao
próprio Deus, que soberanamente
derrama sua ira, mas que também
é rico em misericórdias e poderoso
para nos resgatar das situações
mais difíceis.

Em situações desastrosas, não
devemos cobrir a situação com
panos quentes, como se nada
acontecesse, e nem fazer dela um
muro intransponível. Tampouco tra-



Você minimiza os problemas? 
Você maximiza os problemas? 
Você tenta traçar metas ou
planos de ação sem antes se
abrir a Deus?

Pergunta:
O que tende a afastá-lo de

lamentar a Deus em primeiro
lugar? 

 

[Lamentações 3. 31-33] 
Pois o Senhor não abandona
ninguém para sempre. Embora
traga tristeza, também mostra
compaixão, por causa da
grandeza de seu amor. Pois não
tem prazer em afligir as pessoas,
nem em lhes causar tristeza.

Em certo sentido, ter esperança em
Deus frente a situações desastrosas
é ousar porque, aos olhos do
mundo, simplesmente não há
motivos para ter esperança. A
tendência natural de todas as coisas
é a desordem (Segunda Lei da
Termodinâmica) - por que, então,
acreditar que haverá dias
melhores? Por que acreditar que
após a desordem, haverá ordem?

Ter esperança é ousar porque
acreditamos que apesar de tudo,
haverá sim dias melhores. O mesmo
Deus que traz desordem, traz
também a ordem. Não somente
isso: ele traz a desordem
propositalmente para que haja uma
ordem ainda maior. Ou seja, Deus
traz tristeza, ele o faz para que a
alegria, quando restaurada, seja
ainda maior que na condição
original. Como o texto nos aponta -
Deus não tem prazer em afligir
ninguém. 

Ao ler o terceiro lamento de
Jeremias, aprendemos que, durante 

a oração, o coração do profeta é
acalentado e lembrado de verdades
importantes acerca de seu Deus.

Em um primeiro momento ele se
abre, com grande tristeza, tendo
em vistas as aflições pelas quais
passou com seu povo. Mesmo
tendo consciência de que Deus é
soberano sobre todas as coisas, o
próprio profeta chega a duvidar da
situação, nos versos 7 e 8 do mesmo
capítulo: “cercou-me de muros, e
não consigo escapar…ele fechou os
ouvidos para minha oração”. No
entanto, ele se lembra que “o
Senhor não abandona ninguém
para sempre” (v. 31). Ele se lembra
de que Deus é fiel à sua aliança e,
ainda que não responda
imediatamente ou da forma que
esperamos, devemos esperar Nele,
confiantes de que sua resposta será
infinitamente melhor para nós. 

CONCLUSÃO:
O lamento do cristão é
essencialmente uma oração: dirige-
se a Deus; reconhece Sua soberania
sobre a tristeza; lamenta de fato; o
Espírito Santo nos lembra de
verdades preciosas a respeito da
bondade e da misericórdia de Deus
e, ousadamente, nos enche de
esperança.
 
Deus nos abençoe para que
aprendamos a lamentar como
Jeremias. Ainda que
momentaneamente a tristeza nos
cegue, que Ele nos lembre que é
bondoso e não se alegra no mal.
Que Ele sempre nos lembre que
tudo já foi consumado na cruz do
calvário - Jesus se entregou por nós
para que fôssemos declarados
justos diante de Deus e, no último
dia, ressuscitemos para a vida
eterna.



Sermão: OUSE TER ESPERANÇA
Pr. Leandro B. Peixoto

https://www.youtube.com/watch?-
v=L34oBbUjbl0

PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César

PGM dos Casais
Todo sexta às 20h

62 99662-8818 | Pr. Fabiano Sousa

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Setor Campinas
Todo sábado às 20h

62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

Participe

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro
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www.sibgoiania.org

Material produzido e distribuido gratuitamente pela
Segunda Igreja Batista em Goiânia


