ROTEIRO

PGM
Roteiro baseado no sermão do dia
20.03.2022 - 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
"Teu santo nome"
“Poder para salvar”
“Salvador Maravilhoso”
“Hosana”
“Jesus em tua presença”

Tempo de compartilhar

O VINGADOR
[Salmo 94.1-7]
[Salmo 94.1-7]
1. Ó SENHOR, Deus da vingança, ó Deus da vingança,
manifesta teu esplendor!
2. Levanta-te, ó Juiz da terra, dá aos orgulhosos o que
merecem.
3. Até quando, SENHOR? Até quando os perversos se
alegrarão de suas maldades?
4. Até quando falarão com arrogância? Até quando os
que praticam o mal contarão vantagens
5. Esmagam o teu povo, SENHOR, oprimem os que
pertencem a ti.
6. Matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos.
7. “O SENHOR não vê”, eles dizem. “O Deus de Israel
não se importa.”
O Salmista está clamando ao SENHOR por alívio nos
dias em que a injustiça está dominando. Observe em
suas palavras apontam para um mal que avançou além
do poder do homem, ou seja, nenhum homem é capaz
de corrigir o mal já feito. É preciso que o “Juiz da terra”
se levante e exerça seu poder, e se mostre mais alto do
que seus inimigos e execute justiça e julgamento sobre
os ímpios. Só o SENHOR quem pode socorrer os que
sofrem com a injustiça.
Por isso o salmista clama ao SENHOR, pois apenas Ele
pode socorrer o seu povo da opressão. Tenha isso em
mente: o SENHOR que reina vingará seu povo e seus
propósitos eternos. Nada faça com suas próprias mãos,
cabe a você apenas perseverar com fé, esperança e
amor.

PERGUNTA:
Se não nos cabe ser vingativos, como podemos
vencer o mal que muitas vezes desejamos contra
os que nos perseguem?

[Salmo 94.8-11]
8.Pensem melhor, tolos! Quando vocês, insensatos,
entenderão?
9. Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego
aquele que formou os olhos?
10. Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego
aquele que formou os olhos?
11. O SENHOR conhece os pensamentos de cada um;
sabe que nada valem.
Deus impõe a sua advertência aos ímpios avisando que
ele é supremo: Deus ouve o clamor de seu povo, vê o
que os ímpios estão fazendo, sabe e conhece
intimamente cada pensamento perverso que os ímpios
alimentam no coração. E, portanto, os julgará. Ele não
apenas ouve nossas palavras ou vê nossas ações, mas
conhece nossos pensamentos, até mesmos os
pensamentos mais secretos de nossos corações.
Pelo fato de Deus conhecer tudo e todos é que Ele,
como Juiz, cobrará os homens tanto pelos pensamentos
como pelas práticas. Não devemos viver como os ímpios
tolos e insensatos, mas devemos buscar viver de acordo
com a palavra de Deus, afinal, ela é a verdade única e
absoluta.

PERGUNTA:
Se não nos cabe ser vingativos, como podemos
vencer o mal que muitas vezes desejamos contra
os que nos perseguem?

[Salmo 94.12-23]
12. Feliz é aquele a quem disciplinas, SENHOR, aquele
a quem ensinas tua lei.
13. Tu lhe dás alívio em tempos de aflição, até que se
abra uma cova para os perversos
14. Pois o SENHOR não rejeitará seu povo; não
abandonará os que lhe pertencem.
15. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e
os de coração íntegro a buscarão
16. Quem me protegerá dos perversos? Quem me
defenderá dos que praticam o mal?

17. Se o SENHOR não tivesse me ajudado, eu já estaria
no silêncio do túmulo.
18. Gritei: “Estou caindo!”, mas o teu amor, SENHOR,
me sustentou.
19. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu
consolo me deu esperança e ânimo.
20. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos
permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado
deles?
21. Juntam-se contra os justos e condenam os
inocentes à morte.
22. Mas o SENHOR é a minha fortaleza; meu Deus é a
rocha onde me refúgio.
23. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre
eles; ele os destruirá por suas maldades. O SENHOR,
nosso Deus, os destruirá.
Nos versículos 12 a 15, lemos uma afirmação de fé dos
justos que confiam no SENHOR. Embora eles vivam em
um mundo caído e sejam vítimas dos ímpios, eles
sabem que os ímpios serão julgados e que Deus
aniquilará o mal.
Quando o justo pensou que fosse tropeçar e cair, o
“amor leal” do SENHOR o sustentou. Quando estava
muito preocupado, o SENHOR o consolou (v. 18).
Lembre-se de que Jesus nos deixou outro Consolador, o
Espírito Santo, o Espírito de Cristo em nós (Jo 14.16). Ele
pode nos consolar, proteger, defender, ajudar, dar
esperança e ânimo em tempos de aflição.

PERGUNTA:
Se o justo vive pela fé no SENHOR, quais são as
consequências
quando
repousamos
nossa
confiança
em
pessoas,
previsões
ou
possibilidades?

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B

Sermão:
O Vingador https://www.youtube.com/watch?
v=RArgje3LsSs
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

