ROTEIROPGM
04 a 10 de julho de 2021

Deus Não
é Indiferente
Quebra-gelo (5 min)
Alguma vez você sentiu como se Deus estivesse longe de você? Por
quê?
Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento
da Palavra.
Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.
Leitura Bíblica
Salmos 10:1-18
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Quando escreveu este salmo, Davi estava passando por muitas
dificuldades. No início, ele parece estar consternado com o
distanciamento de Deus: “Senhor, por que estás tão longe? Por que te
escondes em tempos de angústia?” (v. 1). Este sentimento pode
dominar o coração de muitas pessoas e fazer com que pensem que
Deus está longe, apático e indiferente, mas isso não é verdade.
Deus não é indiferente à nossa inquietação. Davi está perplexo
com a postura do perverso (vv. 2-4), com sua prosperidade (v.5) e
autossuficiência (v. 6), mas ainda assim busca o Pai (v. 1-2). Aprenda
isto: o silêncio momentâneo do Senhor não foi ocasião para o salmista
fugir dele, mas para ir em sua direção.
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O Senhor não é indiferente à nossa oração. Assustado com a
maneira como o ímpio vive, Davi ora. Ele clama ao Senhor convicto
de que será ouvido: “Levanta-te, Senhor! Ergue a tua mão, ó Deus!”
(v. 12); clama firmado em sua justiça e governo (v. 15,16); intercede
dependente de seu poder e graça (v. 17).
Nossas indagações e inquietações são oportunidades para
irmos a Deus com fé. Disse o salmista: “Por que estás abatida, ó minha
alma? Por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a
ele, meu auxílio e Deus meu” (Sl 43:5). Deus não é indiferente. Por isso,
dobre seus joelhos, ore e ele ouvirá.
Reflexão
1.

Davi encarou suas indagações e inquietações como oportunidades
para ir a Deus com fé. Como você tem lidado com suas inquietações?

2. A Bíblia afirma que o Senhor enxerga o nosso sofrimento e dor
(v. 14), ele não é indiferente à nossa oração. Como essa verdade o
ajuda a vencer as grandes batalhas?
3. O que você pode fazer para encorajar outras pessoas a buscarem a
Deus em meio às dificuldades e indagações?
Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder para
que tenham sempre me mente que o Senhor não é indiferente às
nossas orações.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.
Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra
em nossas redes sociais e nosso site.
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