Rio das Ostras, 20 de Março de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador
EVIDÊNCIAS DA SOBERANIA DE DEUS!
Texto – Daniel 11:40-45
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.
• Ore por todos que estão empregados e desempregados na igreja, para que Deus os sustente.
TEMPO DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25 minutos)
O império Babilônico caiu, como Deus havia previsto (Dn 2). Deus usou os Medos-Persas, como ferramenta para executar as
suas determinações, porém quando os Persas (Dn 11:1-2) estavam no auge do seu império Deus fez com que eles caíssem
também, usando a vida de Alexandre, o grande, (Dn 11:3-4) como ferramenta para executar suas determinações. Contudo
quando o Império Grego estava no auge; em 10 anos eles haviam conquistado o mundo, Alexandre morre repentinamente aos
33 anos, e o seu reino após muitas instabilidades e lutas foi dividido em 4 Reinos. Estes reinos lutaram entre si durante muito
tempo como descrito em Dn 11:5-20. Foi um tempo de muitas traições e tramas para tentar estabelecer o poder sobre os reinos.
Em Dn 11:21-35 A Bíblia nos evidencia o levantar do protótipo do anticristo, um homem cruel e manipulador, que também foi
destruído no auge do seu domínio. Entretanto, a profecia de Daniel para nós é passado, mas para ele foi uma visão do futuro
que Deus estava lhe dando a oportunidade de conhecer. Evidenciando a soberania de Deus sobre a história da terra. Daniel
recebeu a profecia do anticristo escatológico (Dn 11:36-45), que perseguirá o povo de Deus de forma brutal e sanguinária,
nenhum lugar do mundo escapará a sua fúria, e quando ele estiver no auge o v. 45 nos garante que Jesus Cristo aniquilará o
anticristo e acabará completamente com o mal.
A Soberania de Deus é a base para...
1. Confiarmos na Bíblia; Mais uma vez a Bíblia nos prova que tudo que está escrito nela é verdade e ela é a palavra de Deus,
divinamente inspirada. LEIA 2 Tm 3:16-17. Como Bíblia tem sido a sua única regra de fé e conduta? Qual é o proveito da
Bíblia na sua vida?
2. Acreditarmos que Ele controla a história; Deus é soberano. Ele te conhece no seu íntimo e sabe claramente quem você é.
Desta forma Ele sabe como as circunstâncias da sua vida precisam ser conduzidas para que você se mantenha firme nos seus
caminhos. LEIA o Sl 139. Você está tentando fugir da face de Deus? O que Deus tem falado para você quando Ele te
sonda?
3. Confirmar que Ele é Deus, mesmo quando não o vemos; Deus é Deus e nenhuma circunstância ou acontecimento terreno
pode mudar isso. LEIA HB 13:8. Como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, podemos confiar que Ele é fiel e manterá o
seu padrão sempre. Quais são as evidências de que você tem confiado em Deus e em Seu agir?
4. Sabermos que o tempo do fim será de grande angústia para o povo de Deus; A Bíblia nos garante que o tempo do fim
será um tempo de luta e perseguição. A humanidade está caminhando a passos largos para um tempo de apostasia, de
aumento da iniqüidade (2 Ts 2:3-4), os homens perversos se tornarão piores (2 Tm 3:13). Enfim, a peneira passará como
passou em Dn 11:32-33 e os judeus apostatas caíram, mas homens que conheciam a Deus não cederam e foram fortes na
resistência as idéias malucas do protótipo do anticristo (rei Antíoco Epifanio). Quando a perseguição vier você fará parte de
que grupo? Por quê?
5. Garantir a comunhão com Ele, mesmo na perseguição; Muitos podem tentar exterminar o povo de Deus, mas Ele sempre
sustentará a vida de quem for fiel a Ele (Dn 11:32-33). Podem prender, torturar, exilar e fazer muitas outras maldades, mas a
liberdade que Jesus Cristo nos deu garante a possibilidade de Deus ser adorado em qualquer lugar. LEIA JO 14:13. Por quais
perseguições você tem passado? Como você tem se mantido firme na sua comunhão com Deus?
6. Destruição completa do mal. A destruição do mal já está decretada. Deus já venceu o mal. Ele aniquilará totalmente o mal
quando o reino de Deus for completamente estabelecido a partir da segunda vinda de Jesus Cristo. LEIA 1 JO 3:8; 2 Pe 3:9-10;
Ap 11:18; Ap 20:9; Ap 20:14-15. Abandone sua vida de aparências e viva como um verdadeiro filho de Deus, porque
você pode enganar os homens, mas nunca enganará a Deus e o juízo é garantido por Deus na sua soberania.
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhe seus pedidos de oração, ore para que você confie no agir de Deus.
Cântico ou hino final.
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