ROTEIRO

PGM
Roteiro baseado no sermão do dia
14.02.2022 - Pr. Leandro Peixoto

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"
“Santo Espirito”
“Jesus a essência do meu louvor”
"Tu és bom"
"Me Derramar"

Tempo de compartilhar

Tateando na escuridão
Lamentações 3

[Lamentações 2.1]
Em sua ira a, o Senhor cobriu com uma sombra a bela
Sião. A mais gloriosa das cidades de Israel foi lançada
por terra das alturas dos céus. No dia de sua grande
ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo de seu
templo.
Jeremias se sentia como se tateasse no escuro. Sem
muita idéia de onde estava, guiado apenas pelas
memórias que tinha do lugar. E sabemos que, para nós
humanos, a escuridão é, no mínimo, paralizadora. Nos
deixa impotentes.
O texto de Lamentações 2 começa reconhecendo, mais
uma vez, que o próprio Senhor é quem orquestra a
destruição de Jerusalém. Ou seja, o sofrimento pelo
qual passavam não era mero acaso, e nem mesmo era
culpa dos Babilônios, embora fossem eles os agentes
da destruição. Foram, de fato, instrumentos do
julgamento de Deus.
Foi um julgamento duro. Veja a metáfora utilizada: a
cidade mais gloriosa de Israel foi lançada por terra das
alturas dos céus - Jerusalém, a cidade que continha o
templo, caiu de sua posição de benção e comunhão
com Deus ("das alturas dos céus") para uma posição de
humilhação ("lançada por terra").

PERGUNTA:
Como você faz para ter esperanças em meio a
momentos de escuridão? Se houver alguém
desejoso de compartilhar seu momento de
dificuldade com o grupo, aproveite este tempo...
Lamentações 2.18-19
Chorem em alta voz diante do Senhor, ó muros da
bela Sião! Que suas lágrimas corram dia e noite
como um rio. Não se permitam descanso algum, nem
deem alívio a seus olhos. Chorem em alta voz diante

Chorem em alta voz diante do Senhor, ó muros da bela
Sião! Que suas lágrimas corram dia e noite como um rio.
Não se permitam descanso algum, nem deem alívio a
seus olhos.

Ao contrário do que se prega no mundo, o jeito certo
de passar por tribulações é de fato lamentando. Não
com murmurações ou "vitimismo", mas com os olhos
voltados ao Senhor, o único capaz de enxergar
claramente em meio à escuridão (Salmo 139. 12).
Mesmo sabendo que a escuridão foi enviada por Deus,
devemos saber também que Ele é capaz de nos tirar
dela e nos tornar mais fortes, com uma fé cada vez
mais genuína. Nossa fé é aumentada em tempos
difíceis exatamente porque depositamos nossa
confiança em Deus, mesmo quando não conseguimos
ver com clareza. Pelas verdades que conhecemos do
nosso Senhor, na Escritura, nos colocamos diante Dele
sem muito a oferecer, mas totalmente dependentes
Dele, para quem luz e trevas são a mesma coisa.
PERGUNTA:
Como podemos usar o nosso sofrimento para a
glória de Deus? O que o sofrimento humano
revela sobre Deus?
[Gálatas 3.13]
Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada
pela lei tomando sobre si a maldição por nossas
ofensas. Pois as Escrituras dizem: “Maldito todo
aquele que é pendurado num madeiro”.
[2 Coríntios 5.21]
Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a
oferta por nosso pecado, para que por meio dele
fôssemos declarados justos diante de Deus.
O pecado sempre tem um preço, seja ele físico ou
espiritual. Sabemos que Deus não habita onde há
pecado, e esse é o motivo pelo qual Ele derrama sua ira.
E o derramar da ira de Deus revela a sua Santidade
inegociável.

Deus é o
possamos
de Deus,
Santidade

tipo de pai que nos repreende para que
amadurecer (e isso mostra também o Amor
inclusive quando irado). Quanto vale a
de Deus? E o seu Amor?

Só conseguimos responder a essas perguntas quando
somos confrontados pela cruz de Cristo. Episódio em
que a santa ira de Deus, contra o pecado, foi aplicada
na morte do Filho, Jesus, trazendo redenção a todo
aquele que crê nele como Senhor e Salvador. É o ápice
da Santidade e do Amor.

Conclusão
O perdão não foi barato. Foi pago com o sangue do
nosso salvador, Jesus Cristo, sem mácula. Portanto, não
importa qual seja a dificuldade pela qual passemos, a
graça de Deus é maior. E devemos saber que se
passamos por vales escuros, é a santidade de Deus em
direção a nós, no intuito de santificar-nos para que
sejamos cada vez mais completos na fé.

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B

Sermão:
Tateando no escuro – parte 1
https://www.youtube.com/watch?
v=fZrYdc3M2h4 - Pr. Leandro Peixoto

u

Participe
PGM Setor Santos Doumont
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 terça às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César
PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h
62 98158-7076 | Arthur Guilarde
PGM Setor Universitário
Todo terça às 20h
62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

