Rio das Ostras, 13 de Março de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
SENHOR, OUVE! SENHOR, PERDOA! SENHOR, VÊ E AGE!
Texto – Daniel 9:2-21
TEMPO DE ORAR E LOUVAR (Cântico ou hino) (10 minutos)
• Orar pela família que está recebendo o PGM e pelos visitantes.
• Ore pelos visitantes do seu PGM, caso ainda não tenha, ore para que na próxima semana isso possa acontecer.
• Apresente ao PGM seus alvos de oração. Estabeleça os alvos, caso não tenha.
TEMPO DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25 minutos)
Daniel teve várias experiências com Deus, ele recebeu várias revelações em sonhos e visões, mas ele se dedicava no estudo da
revelação de Deus através da Bíblia (v. 2) e por isso ele compreendeu pelos escritos do Profeta Jeremias (Jr 25:8-11; 29:10-14)
como Deus estava tratando o seu povo. Como você tem se dedicado em compreender a vontade de Deus para sua vida
através da Bíblia? Daniel já conhecia tudo o que Deus tinha determinado para acontecer com o povo de Israel, porém isso não
o desmotivou a buscar Deus em oração. A preparação de Daniel para orar é uma aula perfeita de como um período de oração
deve ser (v. 3-4). Veja a seguir as características: intenso, fervoroso, urgente e resultado de um profundo quebrantamento. Qual
tem sido a sua postura quando você busca a Deus em oração? De que forma você demonstra a sua dependência de
Deus? Você pode não ter razões para orar iguais as de Daniel, porém os atributos ou elementos da oração de Daniel são
aplicáveis a qualquer oração. Na verdade, são estes atributos que fazem com que uma oração seja eficaz. A oração de Daniel
tinha os seguintes atributos: adoração a Deus (v. 4,9), confissão (v. 5-15), súplicas (v. 16-19). Quando foi a última vez que
você orou assim?
Você tem orado para Deus te...
1 – OUVIR (v. 19). Você tem orado pelas promessas de Deus desta forma? Deus cuida do seu povo, mesmo quando este
está rebelde e precisa ser ajustado. No auge da sua oração Daniel deixa claro para Deus que o povo não é merecedor de nada,
contudo ele clama pelas misericórdias de Deus, pois ele sabe que sem elas a humanidade seria consumida. Mesmo estando
nos limites das suas forças, confie em Deus, continue pedindo para Deus te ouvir, principalmente quando você achar que não
existem soluções para o momento que você estiver passando. Viva de acordo com o Salmo 37:5
2 – PERDOAR (v. 19). Muitas pessoas olham para os seus pecados e desistem de caminhar com Deus, por se sentirem
impuros para viver na presença de Deus. Você nunca será digno de tamanho amor, entretanto Deus sempre está disposto a te
perdoar. Por isso Daniel faz uma confissão tão detalhada na sua oração, ele primeiro confessa o pecado coletivo (v. 7,8), depois
ele faz uma confissão especifica (v. 5,6), num terceiro momento ele fez uma confissão sincera (v. 7,14) e por último ele
reconhece a ingratidão do povo (v. 15). O povo precisava passar por aqueles ajustes para se quebrantar (v. 11-13). O que
precisa acontecer na sua vida para que você dependa de Deus? Quais são os pecados que você precisa pedir perdão a
Deus? Leia 1 João 1:7 e Faça um momento de oração individual, para que cada um possa pedir perdão a Deus,
sinceramente.
3 – VER E AGIR (v. 19). Um dos pontos mais interessantes da oração de Daniel é que mesmo estando no cativeiro, Daniel
confiava no agir de Deus. Enfim Daniel confiava no agir de Deus em todas as circunstâncias da vida. O povo estava sendo
tratado por Deus, para que houvesse o quebrantamento e ele tinha certeza que o melhor lugar para o povo era abaixo da vista
de Deus e com Ele agindo. Porque no agir de Deus existia a possibilidade da redenção, do quebrantamento e do perdão e é
assim até hoje, no “deserto” ou na bonança é no agir de Deus que você pode ter acesso as Suas promessas. Como você tem
reagido ao agir de Deus na sua vida? A Bíblia mostra que Deus respondeu com urgência a oração de Daniel (v. 20-27). Ele foi
respondido enquanto ainda orava. Quais têm sido as respostas que Deus tem dado as suas orações? Deus respondeu para
Daniel que Ele está solucionando tudo através do Messias (v. 26,27). Jesus Cristo é a ação completa para a redenção da
humanidade (Mt 26.28). Daniel poderia ter falado para Deus que ele queria uma solução imediata para todos os problemas, mas
ao invés disso ele se manteve firme confiando no agir de Deus. Como você tem demonstrado a sua confiança em Deus?
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhe seus pedidos de oração, ore para que você confie no agir de Deus.
Cântico ou hino final.
Pr. José Franco

