ROTEIRO

PGM
Roteiro baseado no sermão do dia:
14 de ago. de 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
A Ele a Glória
Eterno Amor

Tempo de compartilhar

DESEJANDO A PALAVRA

Recorte do sermão: "Os ouvintes da palavra"
Leitura bíblica: Atos 17.10-15 (NVT)

v.10 Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá
chegaram, foram à sinagoga judaica.
v.11 Os judeus que moravam em Beréia tinham a mente mais nobre
que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com
grande interesse (avidez). Todos os dias, examinavam as
Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade.

v.12 Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos
de alta posição, tanto homens como mulheres.
v.13 Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava
pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um
alvoroço.
v.14 Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral,
enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade.
v.15 Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e, depois,
voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao
encontro dele o mais depressa possível.

Introdução:
A narrativa de hoje nos mostra a surpreendente recepção que o
povo de Beréia teve com a palavra de Deus ao ouvi-la da parte de
Paulo. Uma recepção digna do caráter da mensagem, ao ponto
de investigarem, comparem e no bom sentido da palavra
"criticarem". Mas note que antes de uma "investigação minuciosa
da palavra", há algo nas entrelinhas dos bereianos que desejamos
para nossas vidas também. O que exatamente? O "desejo" dos
bereianos.
Muito se utiliza do adjetivo "bereiano" para aplicar a pessoas que
estudam a escrituras com zelo e atenção. Dizemos: "é bereiano
quem possui o senso crítico para distinguir o ensino verdadeiro
do falso". Nessa matéria queremos e ainda precisamos muito
desse adjetivo que remete ao zelo pela verdade. Mas poucos se
valem de que esse zelo cuidadoso na procura pela verdade é
precedido pela "avidez".

Avidez significa desejo. Quando Paulo expôs a palavra do Senhor
em Beréia não haviam apenas ouvidos atentos, existiam também
corações desejosos! O zelo pela verdade é precedido pelo desejo
pela verdade. Hoje, não obstante, precisamos muito deste desejo
pela verdade, portanto o alvo do compartilhamento de hoje, à luz
do exemplo dos bereianos é: reorientar a bússola dos nossos
desejos, para o que é de importância eterna, a palavra de Deus!

De onde vem tal "avidez"?
v.11 ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse (avidez).
Vamos nos deter um pouco sobre a expressão "com grande
interesse". De acordo com o texto, o que gerou essa avidez?
v.11c "para ver se as coisas eram, de fato, assim."
Assim como? Se o testemunho do Antigo Testamento batia com o
que Paulo pregou. Logo, é possível que na medida em que Paulo
falava do evangelho o interesse ia brotando no coração dos
bereianos por verem a história se amarrando em Cristo.
Eles talvez pensaram: "Será que esse Cristo que Paulo está
apresentando é aquele prometido por Deus através dos profetas?"
E então a avidez era fomentada! A fonte da avidez dos bereianos
foi o conteúdo de Paulo. O interesse pela palavra foi despertado
pelo próprio contato com "A Palavra".
Todo conhecedor das escrituras do Antigo Testamento na época
possuía o desejo de ver e contemplar a promessa de Deus sobre o
Messias. Todos ansiavam por isso. Os bereianos por serem
habituados a "investigarem a palavra" ficaram, então, com os olhos
brilhando quando Paulo anunciou Cristo, pois a maior expectativa
da vida deles estava sendo saciada naquele momento pela
pregação de Paulo, por isso o "grande interesse".
O ponto aqui é esse: A avidez pela verdade nasce ou se
desenvolvem pela própria verdade. Nasce para aqueles que desde
de sempre foram indiferentes a ela, e se desenvolvem para aqueles
que já a temem. O desejo pela escritura é despertado na medida
que temos contato com ela!

Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais a desejaremos. Mais
saberemos que: "são felizes aqueles que guardam o testemunho do
Senhor e o buscam de todo o coração." (Sl 119.2) Saberemos que a:
"Sabedoria do Senhor é melhor do que as finas joias e de tudo que
se possa desejar". Saberemos também que "vale mais a palavra que
procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata." (Sl
119.72) Saberemos ainda que: "...esta palavra (a palavra de Deus)
não é para vós outros coisa vã; antes, é a vossa vida;" (Dt. 32.47).
Logo, será inevitável o desejo por pela palavra, na medida que por
ela mesma, sejamos afetados.
Nossos desejos são reorientados enquanto temos contato com a
palavra de Deus. Tá desejando pouco a palavra? Leia mais, ainda
que no primeiro momento não a deseje. Participe ativamente dos
cultos! Se exponha mais diante da palavra de alguma forma, quer
pela leitura, quer pelo PGM, quer pelos cultos! Anemia devocional,
frieza espiritual e a falta de desejos espirituais é diagnóstico de
quem pouco se expõem de alguma maneira ante a Escritura, pois
ela é vivificadora e incendeia a alma.
PERGUNTA:
O que você pode fazer hoje para melhorar suas métricas com
a Bíblia? Não para você meramente "performar", mas para que
você veja mais de Cristo e seja satisfeito! Quais são as
resoluções que você precisa tomar hoje para desejar o que
realmente vale a pena ser desejado?

A Ele a glória
Versão: Diante do Trono

Porque Dele e por Ele
Para Ele são todas as coisas
Porque Dele e por Ele
Para Ele são todas as coisas
Porque Dele e por Ele
Para Ele são todas as coisas
Porque Dele e por Ele
Para Ele são todas as coisas
A Ele a glória
A Ele a glória
A Ele a glória
Pra sempre, amém
A Ele a glória
A Ele a glória
A Ele a glória
Pra sempre, amém
Quão profundas riquezas
O saber e o conhecer de Deus
Quão insondáveis
Seus juízos e os Seus caminhos
Quão profundas riquezas
O saber e o conhecer de Deus
Quão insondáveis
Seus juízos e os Seus caminhos
A Ele a glória
A Ele a glória
A Ele a glória
Pra sempre, sempre e sempre

Eterno Amor
Hilssong

Não há ouro ou bens
Nem riquezas também
Que me afastem do Teu coração
Nem amor por alguém
Poderá me afastar de Ti
Jesus
Incomparável amor
Que me resgatou
Mestre
Hoje e pra sempre
Tua face eu buscarei
O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória
eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor
Abro mão do que sou
Meus desejos eu dou
Quero em tudo, Senhor, Te adorar
Mais que fama e poder
Quero Te conhecer, Senhor
O que eu sou
Coloco aos Teus pés
Diante da Tua glória
eu me humilharei
Vou encontrar o que precisar
Em Teu eterno amor
Em Teu eterno amor

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro
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Sermão:
https://www.youtube.com/watch?v=K9lkhmuE03Q Pr. Leandro
"A única saída" - salmo 106
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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 Jardim América
Todo sábado às 20h
62 9911-1444 | Glauco Borges
PGM Setor Universitário
Toda terça às 20h
62 99131-4232 | Hiltemar Júnior
PGM Buriti Shopping
Toda terça às 20h
62 99663-3929 | Marcos Almeida

