
PGMPGM

“Eu me rendo”

“Digno de adoração” 

“Sou quem ele diz que sou”

“Tua palavra”

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

Tempo de cantar
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Roteiro baseado no sermão do dia
20.02.2022 - Pr. Leandro Peixoto

ROTEIRO



Lamentações 3
Cultivando a Esperança
[Lamentações 3:19-20]
19. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu
desamparo!
20. Lembro-me sempre destes dias terríveis enquanto
lamento minha perda. 

PERGUNTA:
O que fazer quando o sofrimento chega?

Tempo de compartilhar 

Segundo a filosofia de vida e a visão de mundo dos
nossos tempos, o segredo para saber sofrer é negar o
sofrimento; é pensar em coisas boas e de forma positiva
para atrair coisas boas. Esse é o segredo secular de
como encarar o sofrimento.

Perceba algo! Se tornássemos esse pensamento um
pouco mais "evangélico" teríamos algo muito
semelhante com isto: o segredo para saber sofrer é ter
fé o suficiente para não sofrer; é falar de coisa boa,
prosperidade, felicidade e sucesso… vamos reinar em
vida!

Mas, será mesmo que é assim? Quando olhamos para a
Bíblia, não há nada parecido com o que lemos acima
(sobre negar ou ignorar o sofrimento). Na verdade,
vemos biblicamente que o sofrimento é real; e de fato é.
Jeremias claramente disse: "Como é amargo recordar
meu sofrimento e meu desamparo! Lembro-me sempre
destes dias terríveis enquanto lamento minha perda".
Estas são palavras de quem realmente sofre. Logo,
precisamos saber como sofrer biblicamente.

[Lamentações 3:21-23]
21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me
recordo disto:
22. O amor do SENHOR não tem fim! Suas
misericórdias são inesgotáveis.
23. Grande é sua fidelidade; suas misericórdias se
renovam cada manhã.



A esperança para a hora do sofrimento brota da
reafirmação da verdade bíblica para a nossa própria
alma. Portanto, não deixe de pregar ao seu coração a
única coisa que pode te dar e fazer manter a esperança.

Ao refletir sobre o que está escrito no capítulo 3,
descobrimos o segredo do profeta: o amor, as
misericórdias, a fidelidade do SENHOR que não têm fim
e que se renovam a cada manhã para nós pecadores
que nada merecemos.

Nossa esperança está no caráter de Deus: Ele é bom,
justo, soberano e santo.

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

PERGUNTA:
O que fazer quando o sofrimento chega?

Tenha certeza de que, se você é um discípulo de Cristo,
tudo em sua vida, de alguma forma, de alguma
maneira, faz parte do plano bom, perfeito e agradável
de Deus para te salvar e te santificar. Deus não tem
prazer no seu sofrimento ou nas suas lágrimas. Mas
está sim produzindo algo de bom em você através
desse sofrimento. Tenha fé.

Quando o sofrimento chegar, e se ele já não tiver
chegado ele chegará, quando você sofrer, pregue ao
seu coração essas verdades simples: sempre há um
caminho de volta para o colo de Deus (inclusive no
sofrimento, talvez o próprio sofrimento, sobretudo pelo
sofrimento de Cristo); as misericórdias do SENHOR não
têm fim (elas se renovam todas as manhãs); esperar
não é sinônimo de desperdiçar (ache meio de se
aquietar em silêncio); a história ainda não terminou, e

PERGUNTA:
Se alguém questionasse como ter esperança na
hora do sofrimento, o que você responderia?



Conclusão

Qual era o segredo de Jesus? O mesmo dos profetas: [1.]
Jesus encarava o sofrimento, e não fugia dele; [2.] Jesus
levava o sofrimento a Deus, em oração; e [3.] Jesus
sustentava sua fé pela palavra de Deus, e de ninguém
mais.

não termina por aqui (1Co 15.19: "Se nossa esperança em
Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos
de pena em todo o mundo."); e, Deus é sempre bom.



Sermão: 
Cultivando a Esperança
https://youtu.be/gOw9RIiL_ac
Pr. Leandro Peixoto 

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

Participe

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro
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https://youtu.be/gOw9RIiL_ac

