2 – Superando os Obstáculos do Recomeço
Quebra Gelo – Durante estes dias de pandemia, a seu ver qual está sendo o seu maior
obstáculo?
Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)
- Ore ao Senhor agradecendo pela oportunidade de crescimento durante o COVID 19
- Ore pela sua Igreja, pelo seu pastor e pelo avanço da obra de Deus.
Tempo da Palavra (20 min) – Neemias 2
A cada semana neste mês de junho estamos crescendo com Neemias. A cada
encontro como grandemente abençoados com esta história extraordinária de recomeços.
Como é bom saber que o Senhor está ao nosso lado nos fortalecendo para vencermos todos
os desafios. Com Neemias, somos desafiados neste processo de recomeço vencermos
alguns obstáculos:
1º - PEDIR AJUDA: “E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é
aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de
meus pais, para que eu a reedifique.” - Neemias 2.5 – Um dos maiores obstáculos
que temos a vencer é pedir ajuda. Todos nós muitas vezes temos dificuldades de pedir
ajuda ao outro. Neemias nos ensina a buscar a resposta no Senhor e em pessoas que
podem auxiliar em nossos recomeços. Neemias venceu este obstáculo e foi bem-sucedido.
2º - OPOSIÇÃO: “O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo
amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos
filhos de Israel.” - Neemias 2.10 – Todas as vezes que tomamos a decisão de
recomeçar, se levantam pessoas e situações que vem nos desaminar. Mas Neemias nos
ensina como lidar com a oposição. Muitos “Tobias” e “Sambalates” podem se levantar, mas
o nosso Deus nos dará forças para vencer todas elas.
3º - FICAR CALADO: “E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o
que eu fazia; porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres,
nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado
coisa alguma.” - Neemias 2.16 – Neemias nos mostra a importância de ficarmos alados
na hora certa. Falar somente na hora certa e com as pessoas certas será um grande desafio
a ser vencido. Muitas vezes nossos maiores problemas serão frutos de falarmos demais e
com as pessoas erradas. Neemias nos mostra que o caminho a ser percorrido é o caminho
de os calar na hora certa e falar no tempo correto.
4º - NÃO PERDER O FOCO: “Então lhes respondi, e disse: O Deus dos céus é
o que nos fará prosperar: e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos;
mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém.” - Neemias
2.20 – Neemias demonstra que ele tinha uma convicção muito clara: “O Deus dos céus
é o que nos fará prosperar: e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos;”
– Neemias sabia que do Senhor viria a vitória e que então ele iria se levantar e trabalhar.
A sua confiança não estava no seu braço, mas no Senhor. Diante dos ensinamentos,
vamos compartilhar sobre estas verdades?
1 – Quando ouvimos sobre desafios, destes quatro: “PEDIR AJUDA”, “OPOSIÇÃO”,
“FICAR CALADO” e “NÃO PERDER O FOCO” – Qual destes para você é o mais
desafiador e por quê? Compartilhe.

2 – Quando temos um projeto ou algo a fazer, sempre aparece alguém tentando nos
desanimar. Assim, Como você lida com os “Sambalates” e “Tobias” que aparecem pelo
caminho?
3 – Neemias compartilho seus planos no tempo certo. Neste tempo de tanta exposição em
mídias sociais, o que podemos aprender com o silêncio estratégico de Neemias?
Compartilhe.
DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, quero te convidar a ter uma ação clara
em busca de vencer o seu maior gigante. Peço ao Senhor que esclareça o seu
coração e lhe mostre o caminho a seguir.

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min)
Este é um momento muito precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos,
ainda que online, é tempo de orarmos uns com outros. Peça que os irmãos compartilhem
sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que
não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. E ore
pelos motivos uns dos outros.
Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades
abaixo:
DOE AMOR EM CESTAS: Já começamos a mobilização para este mês em nossos PGM para
levantarmos o maior número de cestas básicas para a entrega no final do mês as famílias
necessitadas do nosso relacionamento. Queremos levantar novamente pelo menos 30
cestas. Compartilhe com seu PGM o que pode ser feito. Cada cesta hoje está em média de
R$ 50,00.

