ROTEIRO

PGM
Roteiro baseado no sermão do dia:
21 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
Só em Jesus
Maravilosa Graça

Tempo de compartilhar

PRATICANDO A PALAVRA
Leitura bíblica: Atos 17.11-12 (NVT)
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) 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.

Introdução:
Os bereanos não apenas provaram com gosto da palavra e
pesquisaram com garra a palavra de Deus (v. 11); além disso,
responderam à palavra de Deus com fé, praticando assim o que a
escritura chama de obra de Deus, veja: "Esta é a única obra que Deus
quer de vocês: creiam naquele que ele enviou" (João 6.29).
Lucas teve o cuidado de fazer a conexão entre a pesquisa que os
bereanos fizeram e a resposta de fé que se seguiu, veja:
¹²"Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos
de alta posição, tanto homens como mulheres."
A resposta dos bereanos foi proporcional e também resultado de
grande interesse e de uma pesquisa cheia de garra na qual mente e
coração estavam engajados com a palavra de Deus. Ouvir sermões
deve resultar no desejo de colocar em prática o que se aprende.

A boa pregação sempre aplica a
Bíblia à vida diária
A boa pregação sempre aplica a Bíblia à vida diária. Bons sermões nos
dizem a quais promessas devemos nos apegar em nossos problemas,
quais pecados devemos evitar quando somos tentados, quais
atributos de Deus devem suscitar louvor no coração, quais virtudes
devemos cultivar, quais objetivos devemos perseguir, e em quais boas
obras devemos nos envolver. Paulo teve o cuidado de dizer a Timóteo
o seguinte:

2Timóteo 3.15-17-15
15.Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que
lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em
Cristo Jesus.
16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é
verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em
nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que
é certo.
17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra.
Tudo o que a Escritura ensina deve ser obedecido, praticado pela
graça, por meio da fé. Esta foi a prática dos bereanos: eles provaram
com gosto da palavra de Deus, pesquisaram com garra na palavra
de Deus e praticaram (creram).
Tiago 1:22-25
Não se limitem, porém, a ouvir a palavra; ponham-na em prática. Do
contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não
a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo,
mas, assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se,
contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta,
perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que
ouviram, serão felizes no que fizerem.
PERGUNTA:
De acordo com 2Timóteo 3.15-16, como a palavra pode te
ajudar a colocar em ordem a sua vida? Qual seria a primeira
coisa que precisa entrar em ordem na sua vida hoje?
PERGUNTA:
Em nossa relação com a Bíblia não podemos ser neutros,
antes precisamos crer 100% que a Escritura é a palavra de
Deus. Você já parou para pensar sobre os perigos de possuir
uma atitude neutra para com a Bíblia?
PERGUNTA:
A obra de Deus é que creiamos (Jo 6.29). Os bereianos creram.
Qual é a relação entre primeiramente crer e as demais
práticas da vida cristã? Por que a vida cristã inicia no "crer" e
não no "faça"?

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B
u

Sermão:
"Ouvintes da palavra - parte 3" - Atos 17.10-15 - Pr.
Leandro Peixoto

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

