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AQUECIMENTO
comece orando e cantando

B

Tempo de orar
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.

E

Tempo de cantar
Poder para salvar"
“Vem esta é a hora”
“Pra Sempre”
"A ele a glória"
"Aleluia ao cordeiro"

Tempo de compartilhar

SABEDORIA PARA
TEMPOS DIFÍCEIS
Tiago 1.5-8

[Tiago 1.5-8]
Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a
nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os
repreenderá por pedirem.
Tempos difíceis sempre nos atingem. É inevitável
passar por provações, tentações, perdas, derrotas. No
entanto, é escolha nossa o modo como atravessamos
os tempos difíceis. Por um lado, podemos murmurar,
agir no impulso, ou simplesmente não agir. Por outro,
podemos confiar em Deus, que nos dá sabedoria para
prosseguir.
Quem precisa de sabedoria? Todos nós. Todos
passamos por momentos em que precisamos decidir
entre duas ou mais opções: este ou aquele emprego?
Esta ou aquela escola para nossos filhos? Comprar à
vista ou a prazo? Este ou aquele caminho? Desde as
decisões mais simples, até as mais complexas, sempre
precisamos de sabedoria para decidir. Querendo ou
não, cada decisão que tomamos tem reflexos não só na
nossa vida, mas na de outros e não só no presente, mas
também no futuro.

PERGUNTA:
Você tem o costume de pedir sabedoria a Deus?
não, o que te afasta dessa prática?
Tiago 1.5-8
Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a
nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os
repreenderá por pedirem.
Deus não repreende a seus filhos por pedirem
sabedoria. Seja qual for a situação, nosso Pai não olha
para nós desapontado, ou cansado demais para
ensinar. Ele é generoso, e nos instrui com sabedoria
quando pedimos.

Portanto, não devemos ter pensamentos como: “Eu já
deveria saber isso. Deus não se importa com coisas
pequenas como essa. Ele está ocupado demais com os
grandes e verdadeiros problemas do mundo.” A
Escritura nos instrui que sempre que precisarmos de
sabedoria, Ele liberalmente nos concederá. Aliás, aí
mora a verdadeira sabedoria: no reconhecimento de
que somos totalmente dependentes de Deus.
PERGUNTA:
Para pensar: qual pecado se esconde no coração de
quem não pede a Deus?
[Tiago 1.6-8]
Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar,
pois aquele que duvida é como a onda do mar,
empurrada e agitada pelo vento.Ele não deve esperar
receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente
dividida e é instável em tudo que faz.
Tudo começa a dar errado quando, em vez de
confiarmos em Deus e sua infinita sabedoria,
confiamos em nós mesmos. A incredulidade está no
cerne do problema do coração: não confiamos que
Deus está no controle. Queremos nós mesmos tomar
as rédeas de nossas vidas. E Tiago é claro ao dizer que
se tentarmos nos aproximar de Deus sem confiar
plenamente Nele, não seremos respondidos.
Tiago vai além – aquele que tem a mente dividida, é
inconstante em tudo o que faz. Aqui está mais uma
afirmação explícita da Bíblia Sagrada de que o nosso
coração e a nossa capacidade de raciocínio e de
tomada de decisões são desastrosos, manchados pelo
pecado. Se não tomarmos a sabedoria de Deus como
parâmetro para nossas decisões, sobra apenas
inconstância e inconsistência.
CONCLUSÃO
Pedir a Deus por sabedoria deve ser uma prática
constante na vida do cristão.

Devemos reconhecer que nosso coração é enganoso e
que Deus é sábio. Não com a mente dividida, mas de
todo coração. Se há qualquer dúvida de que Deus está
no comando de nossas vidas, devemos pedir perdão a
Deus e orar para que Ele nos convença, antes de
qualquer coisa.
Devemos também saber o porquê de pedirmos
sabedoria. O motivo nos é dito anteriormente no
capítulo 1 da carta de Tiago, no verso 4:
“E é necessário que ela [a perseverança] cresça, pois
quando estiver plenamente desenvolvida vocês serão
maduros e completos, sem que nada lhes falte.”
Precisamos de sabedoria para sermos cada vez mais
perseverantes na fé. Cada vez mais distantes do pecado
e mais perto de Jesus Cristo. Ele é o nosso tesouro e a
nossa alegria. Ele é o nosso salvador, que morreu no
nosso lugar, embora não tivesse pecado. É Dele que
precisamos. E sem santidade, que vem através da
sabedoria que o próprio Deus nos dá, ninguém verá o
Senhor.

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B

Sermão:
Sabedoria em Tempos Difíceis –
https://www.youtube.com/watch?
v=w3RYdEfYdeM - Hiltemar Júnior
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Participe
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

