ROTEIROPGM
09 a 15 de janeiro de 2022

ORANDO PELOS QUE
DISCORDAM DE NÓS
Quebra-gelo (5 min)
Faça uma lista mental:
Quando eu penso em pessoas que me magoaram eu penso em
_______________.
Quando eu penso em pessoas que eu ofendi eu penso em
______________.
Conversando com Deus (5 min)
Apresentando essas listas mentais ao Senhor e pedindo pela reunião
de hoje.
Louvando e adorando juntos (5 min)
Vamos começar hoje com um cântico de comunhão?
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!
(Salmos 133.1)
Leitura Bíblica
Salmos 4
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Esta oração de Davi é feita em situação de angústia, perseguição
de homens, infâmias (v. 1).
Orações nessas circunstâncias são muito difíceis pois corremos
o risco de querer usar Deus para nos vingarmos. Enquanto Davi chama
Deus de aquele ‘que me faz justiça’, ele também pede misericórdia (v.
1); são expressões aparentemente contraditórias e que mostram só ser
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possível orar pelos que nos perseguem quando não há ódio ou desejo
de vingança no coração, nem confiança na nossa justiça própria.
O Salmo 4, não é uma oração de vingança, mas de confiança
em Deus, tanto que Davi diz que pode dormir em paz, mesmo em
meio à sua situação de desconforto (v. 8). Davi não foca nas pessoas,
nem na dúvida, nem no momento, mas confirma sua satisfação em
Deus (v. 7).
O conselho dado aos inimigos de Davi é dado por Paulo a todos
nós: irar-se e não pecar, não deixando o sol se pôr sobre a ira (Efésios
4.26); irar-se e não pecar é resultado de uma ira justa, e não egoísta, e de
reflexão sincera sobre a questão. Como cristãos somos conclamados
a, se necessário, perder, e não simplesmente nos apegarmos a nossos
direitos.
Reflexão
1.

Quando estou sendo alvo de intrigas e controvérsias, como eu oro
pelos que discordam de mim e me perseguem?

2. ‘Quando vocês ficarem irados, não pequem’; como isso é possível
e como orar nessas ocasiões?
3. Como podemos orar com amor pelos inimigos (Mateus 5.44)?
Orando uns pelos outros (25 min)
Agradecendo pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Há alguém em nosso círculo de relacionamentos que aparentemente
não vá se converter, que demonstre não ter interesse pela fé, ou
que mesmo zombe dos princípios cristãos? Além de orar, que ações
intencionais podem ser desenvolvidas para aproximarse dessas
pessoas?
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