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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Luis Cristovão

MARCAS DE AVIVAMENTO

A LEITURA BÍBLICA E A ORAÇÃO SÃO FONTE
DE BÊNÇÃOS
Texto Bíblico
“Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel
reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E
eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na
hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica
e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o
Senhor, para o meu Deus, e orei: Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus,
porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até aos céus.” Esdras 9.4-6
Era tempo de recomeço, o povo de Deus tinha acabado de sair do
cativeiro na Babilônia e estava se estabelecendo novamente em Israel. As Sagradas Escrituras foram lidas pelo Sacerdote Esdras diante de todo o povo, e houve um grande quebrantamento, pois reconheceram que a vida que estavam vivendo não agradava ao Senhor,
e precisavam se consertar diante do Deus da Palavra. A confissão
de pecados por meio da oração e a aceitação do perdão de Deus
são o divisor de águas para todos aqueles que buscam ao Senhor.
A leitura da Bíblia e a oração sempre foram fonte de bênçãos para o
povo de Deus, pois por meio delas aprendemos e sentimos o quanto
Ele nos ama, e que esse amor se manifesta por intermédio da misericórdia e da graça salvadora de Jesus Cristo. Deus nos ama e quer
que vivamos uma vida abençoada na Sua santa e gloriosa presença,
onde podemos estar constantemente em oração.

Compartilhando
1. O texto da referência relata um tempo de reencontro do povo
com a Palavra de Deus. Ao longo da História, várias vezes o povo
de Deus foi alertado sobre a importância de buscar o conhecimento de Deus por intermédio da Palavra. Você se recorda de
quando teve o primeiro contato com a Bíblia? Que lembrança
você tem dessa experiência?
2. A Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores e precisamos
do perdão de Deus (Romanos 3.23-25). Qual o sentimento que
você tem quando a Palavra de Deus revela o seu pecado; e qual
a tua atitude quando isso acontece?
3. Após a leitura da Palavra, o Sacerdote Esdras se posicionou
diante do Senhor com orações e súplicas, apresentando a Deus
o seu coração. É fundamental cultivarmos o hábito da oração e
leitura da Palavra em nosso relacionamento com Deus. Você tem
separado um tempo para ler a Bíblia e orar todos os dias? Compartilhe com o seu PGM qual tem sido a sua experiência de ter
um tempo de qualidade, todos os dias, na presença de Deus.

Tempo de Orar
• Ore para que haja quebrantamento dos corações.
• Ore para que Deus desperte os irmãos para a necessidade da
leitura da Palavra e da oração todos os dias.
• Clame ao Senhor por comunhão e avivamento, arrependimento
e confissão de pecados.
• Compartilhe os agradecimentos e os pedidos de oração entre
os integrantes do PGM.

Compartilhar com as Crianças
1. A Bíblia é um livro precioso, cheio de histórias e ensinamentos sobre Deus e como Ele quer se relacionar conosco. Você já
tem a sua própria Bíblia? Compartilhe com o seu grupo quando você ganhou a sua Bíblia.
2. Você já ouviu falar sobre o Sacerdote Esdras? Assim como
ele, podemos conhecer várias pessoas importantes através da
Bíblia. Quais as histórias da Bíblia que você mais gosta?
3. Na Bíblia aprendemos que devemos sempre conversar com
Deus, pedir para que Ele nos ajude e cuide de nossa família. O
nome desta conversa é oração! Você tem orado todos os dias?
Quais são os principais assuntos da sua conversa com Deus?

