ROTEIRO

PGM
Roteiro baseado no sermão do dia
06.03.2022 - Sem. Hiltemar Junior

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
“O louvor oferecemos a Ti”
“Salmo 34”
“Hino 25 HCC - Tu és fiel, Senhor”
“Maravilhosa Graça”
“Deus de promessas”

Tempo de compartilhar

Ele não pode falhar
Romanos 9
[Romanos 9.1-3]
1. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha,
e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam.
2. Meu coração está cheio de amarga tristeza e
angústia sem fim.
3. por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria
disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de
Cristo, se isso pudesse salvá-los.
4. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem
filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez
uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio
de adorá-lo e receber suas promessas.
5. Do povo de Israel vêm os patriarcas, e o próprio
Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. E
ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas
e é digno de louvor eterno! Amém.
O capítulo 8 conclui com uma linda citação, afirmando
que nada em toda a criação pode nos separar do amor
de Deus, nada pode frustrar o propósito e o plano de
Deus (Rm 8:35-39). Contudo, nesses primeiros versos do
capítulo 9, Paulo relata que havia "amarga tristeza" e
"angústia sem fim" em seu coração. Ele se sentia com o
coração partido pela situação dos seus companheiros
judeus que rejeitaram deliberadamente o Senhor Jesus
não depositando a fé nele. Ele se sentia disposto a ser
amaldiçoado se pudesse, dessa maneira, fazer com que
todos eles fossem salvos.
O apóstolo reconhece (v. 4,5) que a nação de Israel era
muito privilegiada. Foram escolhidos dentre todos os
povos, descendiam de Abraão, viram a glória do
SENHOR, eram participantes da aliança de Deus,
receberam a sua santa lei e as promessas de um
Salvador, administravam o verdadeiro culto, além de
terem recebido um enorme privilégio, o Messias
prometido, em sua natureza humana, veio da
descendência e linhagem do judeus. E tendo sido tão

privilegiados, ainda assim, desprezaram o Enviado de
Deus. Nesse sentido, o brilho do capítulo 8 fica eclipsado
pela "escuridão" no início do capítulo 9, onde Paulo
lamenta profundamente o desprezo dos judeus ao Filho
de Deus (v. 1-3).

PERGUNTA:
O que essa tristeza no coração de Paulo nos
ensina sobre o amor, a lamentação e a
preocupação com as pessoas perdidas?

[Romanos 9.6-9]
6. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a
Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel
pertencem, de fato, ao povo de Deus.
7. Só porque são descendentes de Abraão não
significa que são, verdadeiramente, filhos de Abraão.
Pois as Escrituras dizem: "Isaque é o filho de quem
depende a sua descendência".
8. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão
não são, necessariamente, filhos de Deus. Apenas os
filhos da promessa são considerados filhos de Abraão.
9. Pois Deus havia prometido: "Voltarei por esta época,
e Sara terá um filho".
Quando escreveu à igreja em Roma, Paulo nos leva a
crer que na cidade haveria mais cristãos gentios do que
cristãos judeus (Romanos 1:13). Nisso, ele responde,
como quem antecipa prováveis perguntas que os
judeus convertidos dali poderiam fazer: Deus deixou de
cumprir suas promessas? Por que era maior o número
de gentios salvos entre os crentes romanos? Se o Antigo
Testamento promete tanto aos judeus como um povo
especial e escolhido por Deus, qual a causa de poucos
israelitas estarem seguindo ao Cristo que Paulo
pregava?
Os argumentos que o apóstolo Paulo sustenta nos
versos 6 ao 9 (e nos capítulos 9 ao 11) se fundamenta em
uma verdade absoluta: Deus é infalível, imutável e
soberano. O fracasso dos judeus em seguir e abraçar a
Cristo como Salvador não é uma evidência do fracasso
de Deus, pois Deus não pode falhar! Nunca falhou e
jamais falhará.

Alguns judeus acreditavam que estavam bem diante de
Deus apenas porque nasceram em uma família judia e
permaneceram entre o povo judeu e viveram em uma
nação judaica. Mas, uma pessoa pode ser judeu por fora
e não ser judeu por dentro. O verdadeiro israelita, ou o
verdadeiro crente, são os descendentes espirituais da
promessa (Gênesis 21:12), e não a todos os descendentes
físicos de Abraão. Ou seja, são aqueles a quem Deus
soberanamente escolheu e justificou e que, por isso,
crerá em Cristo (Efésios 1:3-6).

PERGUNTA:
Deus é soberano em eleger o seu povo. Portanto,
o que é necessário para ser salvo por Cristo?
PERGUNTA:
Como a confiança nesse Deus soberano pode nos
encorajar a pregar a todo tipo de pessoa?

[Romanos 9.10-13]
10. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou
grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz
gêmeos.
11. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de
terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu
uma mensagem de Deus. (Essa mensagem mostra
que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos
dele
12. e as chama sem levar em conta as obras que
praticam.) Foi dito a Rebeca: "Seu filho mais velho
servirá a seu filho mais novo".
13. Nas palavras das Escrituras: "Amei Jacó, mas
rejeitei Esaú".
O objetivo de Paulo ao mencionar Isaque e Jacó é provar
que não foi Deus quem falhou, mas os judeus incrédulos
que falharam. A eleição é uma questão de escolha
soberana de Deus, e não uma questão de nascença ou
decisão humana. Deus escolhe aqueles a quem deseja
depositar sua afeição; ou seja, é totalmente baseada na
sua vontade e imerecida por qualquer critério.

E isso não é uma injustiça da parte de Deus, pois ele é
soberano e salva a quem ele quer, judeus ou gentios. De
forma que, quem se arrepende é salvo pela misericórdia
de Deus e quem não crê é condenado pelo seu próprio
pecado e incredulidade.

PERGUNTA:
Reflita e responda: De onde veio o
arrependimento pelo seu pecado, a fé em em
Cristo e o presente da salvação?

Conclusão
O plano de Deus sempre esteve em ação e seguia o
curso devido, e esse plano incluía a salvação dos não
judeus. A igreja não é, portanto, uma interrupção deste
plano; a igreja sempre fez parte do plano eterno de
Deus (Efésios 3:10: "O plano de Deus era mostrar a
todos os governantes e autoridades nos domínios
celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da
sabedoria divina"). Deus sabe o que está fazendo. Ele
não pode falhar!
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Saiba Mais:
Apoio ao roteiro
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Sermão:
Ele não pode falhar
https://youtu.be/XW57tl7PWjA
Sem. Hiltemar Junior
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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

