ROTEIRO

PGM
Roteiro baseado no sermão do dia
13.03.2022 - Pr. Leandro Peixoto

AQUECIMENTO
comece orando e cantando

B

Tempo de orar
Ore pela multiplicação dos PGMs.
Ore para que o Espírito Santo conceda a você
coragem e oportunidade de compartilhar o
Evangelho.

E

Tempo de cantar
"Santo, Santo, Santo é o Senhor"
“Reinar em mim”
“É teu povo”
“O Senhor Reina”
“Consagração"

Tempo de compartilhar

O SENHOR REINA
[Salmo 93.1-5]
[Salmo 93.1-2]
1. O Senhor reina! Está vestido de majestade; sim, o
Senhor está vestido de majestade e armado de força.
O mundo permanece firme e não será́ abalado.
2. Teu trono permanece desde os tempos antigos; tu
existes desde a eternidade.
Os dois primeiros versículos deste salmo afirmam que
Deus é Rei e que reina soberanamente. Mas, nos
momentos em que tudo parece incerto, se torna difícil
para muitos de nós acreditar com fé que Deus reina de
fato.
Principalmente
quando
vemos
guerras,
sofrimentos, tragédias e todo tipo de maldade. Contudo,
precisamos aprender a olhar a vida à luz de quem a
Bíblia afirma que Deus é. Ele é majestoso, poderoso e
justo.
No texto que lemos, destacam-se alguns dos atributos
de Deus – majestade, poder, imutabilidade e eternidade.
Estas são características únicas do Rei dos reis (Is 6.1-5).
Ele é imutável e eterno, e tudo governa tão bem hoje
como sempre governo, e para sempre governará, pois
ele é o governante supremo. O mundo se abala, tudo
muda, menos o Senhor Deus.
Não deposite sua esperança nos reinos e governos deste
mundo. Deposite no Deus majestoso. Olhe a vida
através dessa verdade!

PERGUNTA:
Como o conhecimento bíblico do ser de Deus
muda a nossa visão acerca do que acontece no
mundo ou em nossa própria vida?

[Salmo 93.3-4]
3. As águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram
como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas
4. Mais poderoso que o estrondo dos mares, mais
poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais
poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas.
No versículo 3, o salmista escreveu uma estrofe sobre o
caráter insurgente, atribulado e caótico deste mundo
caído no pecado, simbolizado pela agitação das águas.
Os tumultos dos homens rugem, os medos provocam
estrondos em nossa alma, mas no versículo 4, lemos que
o Senhor é ainda mais poderoso que tudo isso.
No versículo 4 temos uma afirmação da soberania de
Deus
sobre
toda
história.
O
SENHOR
reina
majestosamente não apenas sobre a natureza, mas ele
reina poderosamente sobre os seres humanos e seus
reinos e governos. Não precisamos temer os abalos. Não
há o que temer. Deus está reinando soberanamente.
Creia nisso!

PERGUNTA:
De acordo com essa verdade, de quais maneiras
podemos orar a Deus quando o medo nos ataca
ou nos aprisiona?
[Salmo 93.5]
5. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados;
teu reino, Senhor, é santo para todo o sempre!
Nenhuma tragédia, perda, enfermidade, desgoverno,
guerra, ou coisas desse tipo irão alterar os preceitos
soberanos de Deus. É isso que o versículo 5 afirma, que
os preceitos e desígnios de Deus são inabaláveis. E isso
deve nos trazer paz!
Os atributos de Deus jamais decepcionam aos que nele
confiam e esperam, pois Ele é justo e fiel. Confie a sua
vida ao Senhor majestoso, poderoso e justo. Creia nele
para sua salvação. Nossa esperança não é a de um
mundo melhor, mas “do mundo melhor” que virá com a
vinda do reino de Cristo. Renda-se ao Rei Jesus,
submeta-se a ele com arrependimento e fé.

PERGUNTA:
Como podemos apontar Jesus como soberano
para salvar o mundo perdido?

Conclusão
Este salmo nos ensina uma importante lição: o crente
enxerga (ele deve enxergar) sua vida e seu mundo à luz
do caráter ou dos atributos de Deus, e não vice-versa.
Olhe para a vida com as lentes da majestade do Rei
Jesus. Creia que toda majestade, poder e justiça divina
estão trabalhando para te salvar e te fazer perseverar
para a vida eterna.

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B

Sermão:
O Senhor Reina
https://www.youtube.com/watch?v=MqzzxtdK0Tg
Pr. Leandro Peixoto
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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

