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“Ó Vem”

A Ti, Ó Deus, Fiel e Bom Senhor

“Graça”

“Maravilhoso Amor”

“Reina”

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.
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Roteiro baseado no sermão do dia
27.02.2022 - Pr. Leandro Peixoto

ROTEIRO



Lamentações 4
Encarando a Realidade

[Lamentações 4.1-10]
1. Como o ouro perdeu seu brilho! Até o ouro mais puro
ficou embaçado. As pedras sagradas estão
espalhadas pelas ruas.
2. Vejam como os filhos preciosos de Sião, que valem
seu peso em ouro puro, são tratados como vasos de
barro feitos por um oleiro qualquer.
3. Até os chacais amamentam seus filhotes, mas meu
povo não age assim. Como as avestruzes no deserto,
ignora cruelmente o clamor de seus filhos.
4. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca, por
causa da sede. As crianças imploram por um pedaço
de pão, mas ninguém as atende.
5. Os que antes comiam as comidas mais finas agora
morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam
roupas da melhor qualidade agora reviram os montes
de lixo.
6. A culpa de meu povo é maior que a de Sodoma, que
foi destruída de repente, e ninguém ofereceu ajuda.
7. Nossos príncipes eram radiantes de saúde, mais
brilhantes que a neve e mais brancos que o leite. Seu
rosto era rosado como rubis, e sua aparência, como
safiras.
8. Agora, porém, seu rosto está mais escuro que
fuligem; ninguém os reconhece nas ruas. Sua pele
está pegada aos ossos, seca como madeira.
9. Os que morreram pela espada foram mais felizes
que os que morrem de inanição. Famintos, definham
por falta de alimento dos campos.
10. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios
filhos. Elas os comeram para sobreviver ao cerco.

Tempo de compartilhar 

Esse era o estado de degradação e destruição cultural a
que chegaram o povo de Deus. Foram despojados de
tudo. Os dias de glória não tinham apenas acabado,
estavam despedaçados sobre o chão. Israel, como povo,
nação e cultura, estava perdida. Tornaram-se um povo
quebrado. A nação de Israel não tinha mais nada em
que se escorar, exceto Deus.



Portanto, não foi por capricho divino que o juízo caiu
sobre a nação santa, e Jeremias deixa isto bastante claro
– Lamentações 4.11: "Agora, porém, a ira do SENHOR está
satisfeita; sua ira ardente foi derramada. Em Sião ele
acendeu um fogo que queimou a cidade até seus
alicerces". Deus estava disciplinando seus próprios filhos
por causa da rebelião.

Por causa do pecado do seu povo, o Senhor aplicou a
sua justiça enviando-os ao cativeiro, removendo as
"muletas" (ídolos, pecados, rebelião) em que eles se
apoiavam. Pela sua própria vontade, Deus os quebra
para que Ele seja a sua única esperança, o único a quem
podiam recorrer e se apoiar e, assim, pudessem alcançar
misericórdia pelo quebrantamento.

[Lamentações 4.12-16]
12. Nenhum rei em toda a terra, ninguém no mundo
inteiro, poderia imaginar que o inimigo entraria pelas
portas de Jerusalém.
13. Mas foi o que aconteceu por causa do pecado de
seus profetas e da maldade de seus sacerdotes, que
profanaram a cidade ao derramar sangue inocente.
14. Andavam sem destino pelas ruas, como cegos, tão
contaminados de sangue que ninguém se atrevia a
tocar neles.
15. "Afastem-se!", gritavam para eles. "Estão
contaminados! Não toquem em nós!" Fugiram para
terras distantes e andaram sem rumo entre as
nações, mas nenhuma permitiu que ficassem.
16. O SENHOR, em sua ira, os espalhou e deixou de
ajudá-los. Ninguém mais respeita os
sacerdotes nem honra os líderes.

PERGUNTA:
Você consegue pensar nalgum momento em que
Deus chutou as "muletas" de sua vida? Como foi?

Os falsos profetas não deram ouvidos à pregação de
Jeremias e pregaram ao povo de Israel uma falsa
esperança de que não estavam em grave perigo. As
pessoas não foram ensinadas quanto à lei do SENHOR,
não foram exortadas quando estavam no pecado, não
foram advertidas nem chamadas ao arrependimento.
Além disso, esses líderes estavam envolvidos no
derramamento de sangue inocente.



O efeito foi que esses líderes espirituais vagavam pelas
ruas como cegos, e suas vestes estavam tão sujas de
sangue que ninguém ousava chegar perto deles. Eles
foram rejeitados e expulsos pelo povo. Mas Deus mesmo
era quem estava por trás daquilo tudo – versículo 16: "O
SENHOR, em sua ira, os espalhou e deixou de ajudá-los.
Ninguém mais respeita os sacerdotes nem honra os
líderes."

[Lamentações 4.18-20]
18. Não podíamos sair às ruas, pois nossos passos
eram vigiados. Nosso fim se aproximava, nossos dias
estavam contados; estávamos condenados!
19. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias
no céu; fugimos para as montanhas, mas eles nos
perseguiram. No deserto nos escondemos, mas eles
estavam ali, esperando por nós.
20. Nosso rei, o ungido do SENHOR, a vida de nossa
nação, foi capturado nos laços deles. E nós
pensávamos que sua sombra nos protegeria de
qualquer nação da terra!

PERGUNTA:
Qual a importância de termos um ministério fiel
em que nossas necessidades espirituais são
satisfeitas somente em Cristo?

Parte do padrão de pecar de Israel no passado era sua
rápida procura por aliança com outras nações que eles
julgavam ser capazes de os ajudar, socorrendo-os de
seus problemas com outras nações ainda mais
poderosas. Desse modo, eles dependiam mais de
nações vizinhas para salvá-los do que do próprio Deus.
Vez após vez o povo de Deus foi advertido a não colocar
sua confiança nessas nações, mas a confiar no Senhor.
Mas eles não mudavam o padrão.

O versículo 20 é uma referência ao rei Zedequias de
Judá que tentou escapar, mas foi capturado. "E nós
pensávamos que sua sombra nos protegeria de
qualquer nação da terra!". Essa declaração revela o
quanto aquela gente era propensa a confiar mais em
homens e governos do que em Deus. Não foi por pouca
coisa, portanto, que foram devastados.



Deus cercou Israel em sua pecaminosidade e removeu
qualquer esperança de libertação por parte de
governante ou de alguma nação vizinha. Em outras
palavras, não havia ajuda terrena para eles. A nação
estava sem ajuda, tanto interna quanto externamente.

PERGUNTA:
Enxergando como Israel foi quebrado no capítulo
quatro de Lamentações, o que você aprende ao
ver Deus mesmo chutando cada uma daquelas
muletas em que havíamos nos firmado?

Conclusão

Talvez você possa se identificar com a imagem que
vimos aqui do povo de Deus sendo totalmente
quebrado pelas mãos do próprio Deus – para daí se
quebrantarem e acharem os braços da misericórdia de
Deus.

Embora seja doloroso e difícil, quando Deus nos quebra
ele assim procede tendo em vista um bom e belo
propósito para a sua vida. Romanos 8:28-29: "Sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Porquanto aos que de
antemão conheceu, também os predestinou para
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que
ele seja o primogênito entre muitos irmãos."

A dor que o leva a confiar somente em Deus não é
inútil, mas necessária. O segredo, no entanto, é se você
consegue abraçar a dor ou o sofrimento que Deus traz
quando chuta suas muletas com o propósito de te
entregar algo melhor: o próprio Deus.



Sermão: 
Encarando a Realidade
https://youtu.be/IV1ovgg4WTo
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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