ROTEIRO

PGM
Roteiro baseado no sermão do dia:
11 de set. 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
Pra sempre
Nada além do sangue

Tempo de compartilhar

O CENÁRIO DA REVOLTA
Atos 17.16
Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado
ao ver ídolos por toda a cidade.

Introdução:
Nas últimas mensagens em Atos, estivemos debruçados sobre a obra
missionária de Paulo nas três cidades da Macedônia (Filipos,
Tessalônica e Bereia) onde ele anunciou o evangelho. Após pregar em
Filipos e Tessalônica, o apóstolo anunciou as boas novas de salvação
na cidade de Bereia, onde sua pregação foi excepcionalmente bem
recebida pelos judeus. Muitos deles, juntamente com homens e
mulheres gregos que frequentavam a sinagoga, agiram com nobreza.
Eles examinaram a pregação de Paulo à luz das Escrituras, sendo, por
esse meio, conduzidos à fé salvadora em Cristo."
Os judeus de Tessalônica que haviam se oposto ao evangelho e
perseguido Paulo naquela cidade, tomando conhecimento de que o
apóstolo pregava o evangelho em Bereia, partiram para lá a fim de
alvoroçar o povo contra o apóstolo. Por essa razão, Paulo deixou a
cidade e partiu para Atenas, localizada na província da Acaia (hoje,
Grécia), ao sul da Macedônia (hoje, também, Grécia).

A revolta em Atenas
Chegando a Atenas para se refrescar da perseguição por parte dos
judeus de Tessalônica, o apóstolo Paulo parece ter desempenhado o
papel de um turista típico, circulando pelas famosas ruas da cidade,
particularmente a área do Partenon, apreciando as vistas maravilhosas.
Ele estava esperando a chegada de seus companheiros, procurando se
refrescar de tantos sufocos passados, só que…
Atos 17.16
16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou [ficava – ação
contínua, repetida ou progressiva] muito indignado [NVI: ficou
profundamente indignado; ARC: o seu espírito se comovia em si
mesmo; ARA: o seu espírito se revoltava] ao ver ídolos por toda a
cidade.
Paulo se revoltou com o cenário que contemplou. Sem negar a beleza
e a pompa das artes que contemplava, respirando o ar de tudo o que
Atenas representava, o apóstolo foi capaz de enxergar por trás
daquilo tudo um testemunho não à glória de Deus, mas à idolatria.

Atenas era o centro intelectual e cultural do mundo, representava o
que havia de mais evoluído na humanidade, mas os atenienses
empregavam toda a cultura a serviço da adoração da criatura em vez
da adoração do Criador.
Precisamos da mesma sensibilidade que Paulo teve para discernir a
legião de ídolos que, assim como foi com ele, também nos cerca.
Do mesmo modo santo, que Paulo se revoltou, devemos também
nos revoltar contra os inúmeros ídolos que nos rodeiam
concorrendo com a nossa adoração a Deus. Pois o que acontece no
cenário da nossa "Atenas" atual é uma guerra contra a
exclusividade de nossa adoração.
Paulo, sem negar a beleza e a pompa das artes que contemplava
em Atenas, respirando o ar de tudo o que Atenas representava, o
apóstolo foi capaz de enxergar por trás daquilo tudo um
testemunho não à glória de Deus, mas à idolatria.
Embora tenhamos o devido respeito pelas conquistas de nosso
tempo, não desprezemos o que foi feito na ciência e outras
atividades intelectuais, mas nós não devamos estar
excessivamente impressionados com essas conquistas. Que
sejamos capazes de ver os limites de nossa cultura
predominantemente secular – e que respondamos a ela de
maneira útil com a palavra de Deus. Mas que também
enxerguemos que A RAIZ DE TODOS OS MALES, mesmo em meio
as coisas boas, É A IDOLATRIA – o verdadeiro ataque contra a
glória de Cristo.
PERGUNTA:
A internet hoje é a nossa "Atenas digital". Não existe lugar
mais politeísta possível do que a internet. Lá somos treinados
a adorar mais os deuses do materialismo, do corpo, do sexo
oposto, do estilo de vida, da alta performance e de mais uma
legião de coisas. Como viver em "Atenas" e não ser um
idolátra?
PERGUNTA:
A Escritura diz que o Evangelho é o poder de Deus para
salvação (Rm 1.16). De quais deuses instaurados em nossa
cultura hoje você necessita ser salvo? Para qual ídolo você
olha e diz "preciso de libertação disso urgente senão vai me
matar"? Será que não é exatamente aqui que o evangelho
pode te conceder essa revolta contra estes deuses falsos,
assim como fez com Paulo (um ex- religioso idolátra)?

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro
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Sermão:
"Refresco ou Revolta" - Atos 17.16-23 - 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

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

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

