ROTEIRO

PGM
Roteiro baseado no sermão do dia
10.04.2022 - 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
"Deus, somente Deus"
“Grandioso és Tu”
“Ele é exaltado”
“Pra te adorar”
“Reina"

Tempo de compartilhar

ESTABILIDADE EMOCIONAL
[Atos 14.1-20]

Atos 14.1-3
1. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à
sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos
creram, tanto judeus como gentios.
2. Alguns dos judeus que não creram, porém,
incitaram os gentios e envenenaram a mente deles
contra Paulo e Barnabé.
3.Ainda assim, os apóstolos passaram bastante
tempo ali, falando corajosamente da graça do
Senhor, que confirmava a mensagem deles
concedendo-lhes poder para realizar sinais e
maravilhas.
Paulo e Barnabé deixaram Antioquia e rumaram para
Icônio (ficava na estrada romana cerca de 145km ao
leste de Antioquia). Na sinagoga de Icônio, os dois
missionários falam com tal poder que grande multidão,
composta por judeus e gregos, crê no Senhor (14.1).
Eles não pregaram apenas aos ouvidos, mas também
aos olhos. Não apenas falaram, mas também
demonstraram. Somos informados de que eles falavam
com coragem no Senhor, o “que confirmava a
mensagem deles concedendo-lhes poder para realizar
sinais e maravilhas” (14.3).
Os milagres não são o evangelho, mas abrem portas
para ele. Os milagres não são realizados pelos
missionários, mas por Deus por intermédio dos
missionários. Precisamos pregar não apenas aos
ouvidos, mas também aos olhos.

PERGUNTA:
Os milagres não são o evangelho, mas abrem
portas para ele. Os milagres não são realizados
pelos missionários, mas por Deus por intermédio
dos missionários. Precisamos pregar não apenas
aos ouvidos, mas também aos olhos.

[Atos 14.4-7]
4. Com isso, o povo da cidade ficou dividido: alguns
tomaram partido dos judeus, e outros, dos apóstolos
5. Com isso, o povo da cidade ficou dividido: alguns
tomaram partido dos judeus, e outros, dos apóstolos
6.Com isso, o povo da cidade ficou dividido: alguns tomaram
partido dos judeus, e outros, dos apóstolos

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.
Se em Antioquia da Pisídia os judeus lideraram a
perseguição contra Paulo (13.50), em Icônio os judeus
incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios
contra Paulo e Barnabé, bem como contra os novos
convertidos (14.2).
O povo da cidade se dividiu, uns se posicionando a favor
dos judeus e outros se colocando ao lado dos apóstolos
(14.4).
Vendo que a cidade estava dividida, os adversários
usaram a arma do tumulto, e, assim, judeus e gentios,
associando-se às autoridades, planejaram ultrajar e
apedrejar Paulo e Barnabé (15.5,6). A confiança em Deus
não dispensa a prudência (14.6, 7). Ao saber da trama
armada contra eles, Paulo e Barnabé fogem para Listra
e Derbe, onde anunciam o evangelho. Eles não ignoram
os perigos. Não desafiaram a fúria e a astúcia dos
adversários. Não nutriram uma confiança irresponsável,
ignorando os perigos. Não enfrentaram de peito aberto
as ameaças. Antes, fugiram para outras cidades.
Prosseguiram fiéis ao mesmo ideal e trabalharam na
mesma obra. Continuaram pregando o evangelho, mas
mudaram de rota. Isso é prudência! A confiança em
Deus não dispensa a prudência e o cuidado. Deus age
por meio do bom senso. Agir de modo contrário seria
tentar a Deus. O Senhor nos deu entendimento e
sabedoria para serem usados. Esses recursos são
dádivas de Deus e devem ser usados em favor da obra, e
não contra ela.

Se Paulo e Silas tivessem teimado em permanecer
naquela região, poderiam ter sido silenciados
precocemente, com severas consequências para a obra
de Deus.

PERGUNTA:
Em sua viagem, Paulo encontrou inimigos do
evangelho. A promessa de Cristo de que as portas
do inferno não prevalecerão contra igreja é
profundamente significativa em meio a um
conflito infernal (Mt 16.18). Porque precisamos
estar cheios do Espírito de Deus para reconhecer
o avanço do reino?

[Atos 14.8-20]
8. Enquanto estava em Listra, Paulo e Barnabé
encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse
problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha
andado. Estava sentado
9. e ouviu Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele, e
vendo que ele tinha fé para ser curado,
10. disse em alta voz: “Levante-se!”. O homem se levantou de
um salto e começou a andar.
11. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no
dialeto local: “Os deuses vieram até nós em forma de
homens!”.
12. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus, e Paulo,
o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem.
13. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da
cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da
cidade, pois ele e a multidão queria oferecer sacrifícios aos
apóstolos.
14.Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava
acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio
do povo gritando:
15.“Amigos, porque vocês estão fazendo isso? Somos homens
como vocês! Viemos lhes anunciar as boas-novas, para que
abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus
vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há.
16. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus
próprios caminhos.
17. mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e
de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e
também alimento e um coração alegre”.

18. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram
dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse
sacrifícios.
19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônico e
instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram
para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto.
20. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se
levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte,
partiu com Barnabé para Derbe.

Se Paulo e Silas tivessem teimado em permanecer naquela
região, poderiam ter sido silenciados precocemente, com
severas consequências para a obra de Deus.
Um milagre logo acontece quando Paulo e Barnabé
chegaram a Listra. Um homem aleijado, paralítico desde o
nascimento ao ouvir a mensagem de Paulo, tendo fé, foi
imediatamente curado. O homem, cujos ossos e músculos
deviam estar atrofiados, começa a saltar e andar (14.8-10). A
falta de discernimento espiritual dos licaônios os levou a
pensar que Paulo e Silas eram deuses; e, imediatamente,
começaram a gritar e sacrificar animais a eles como se
fossem divindades.
Os embaixadores de Deus, então, rasgaram as roupas e
saltaram no meio da multidão idólatra, fazendo-os cessar tais
sacrifícios e mostrando que eram homens semelhantes a
eles. Em vez de aceitar a exaltação pagã, Paulo e Barnabé
aproveitaram para anunciar o evangelho, exortando-os a
abandonarem suas crenças vãs para colocarem sua
confiança no Deus Criador do céu, da terra e do mar, o Deus
da providência.
Com os descrentes de Listra, Paulo não se concentrou nas
Escrituras que eles não conheciam, mas no mundo natural
ao redor, que eles conheciam e podiam ver. Paulo implorou
que eles se voltassem do culto idólatra e vazia para o Deus
vivo e verdadeiro. Precisamos aprender com a flexibilidade
de Paulo. Precisamos começar onde o povo está para
encontrarmos um ponto de contato e assim anunciarmos
Jesus Cristo, o único que pode satisfazer todas as aspirações
humanas.

PERGUNTA:
Como devemos pregar o evangelho no mundo
pós-moderno?

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B

Sermão:
Estabilidade Emocional
https://www.youtube.com/watch?v=P30S7ExhsOY
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 segunda 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

