2.b – Uma das coisas que aprendemos é que
para vivermos o extraordinário de Deus, precisamos
acertar o foco, ou seja reconhecer os dons que Deus
nos deu. Pergunte ao grupo: Como podemos fazer
isso?
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Depois do grupo responder, veja se eles chegaram no
reconhecimento que por mais “problemas” que
tenhamos em nossas vidas, precisamos aprender a
olhar para nós e reconhecermos os dons que Deus nos
deu, portanto não focar nas limitações, mas sim,
naquilo que Deus pode fazer através de mim. Temos
que parar de reclamar e murmurar e perceber que
mesmo os lados ruins em nossas vidas podem ser
usadas para o propósito de Deus

QUEBRA GELO: Quando você era criança, qual
era a coisa que seus pais mais pediam para
você fazer para eles?
INTRODUÇÃO
Hoje, vamos continuar nossa série:
EXTRAORDINÁRIO. Uma série sobre pessoas
ordinárias ( simples) , que nas mãos de Deus
fizeram o EXTRAORDINÁRIO.

3. No texto de Isaias 58, há uma advertência a
pararmos de olhar para nossas vidas e
começarmos a ver como podemos ser
instrumento de benção na vida de outros.
Leia Isaias 58:8-14, e peça para o grupo
identificar quais são as promessas que Deus
tem para aqueles cujo coração é voltado a
ajudar o próximo.

Ouvimos neste domingo a história de Ester, a
incrível história de como uma jovem judia mudou o
destino da história impedido o genocídio de um
povo.

1. Ester era uma pessoa do povo de Deus, no
meio de uma sociedade pagã ( Pérsia) .

•

Pergunte ao grupo: como é ser cristão no meio de
uma sociedade que não crê ( ou pelo menos não o
teme) em Deus? Como é defender aquilo que
acreditamos no nosso trabalho, escola, faculdade,
família?

•
•
•

Deixe as pessoas responderem

•
•

2. Além de alguém crente no meio de uma
sociedade pagã, Ester também era órfã,
pobre, mulher e solteira. Todas essas
condições faziam de Ester uma pessoa sem
relevância. Mas Ester possuía alguns atributos
dados por Deus.

eram

No vs 8 – promete que surgirá a sua cura,
teremos luz no meio de momentos difíceis,
que a glória de Deus virá atrás daquilo que vc
fizer.
No vs 9 diz que vc clamará e Deus responderá
No vs 10 que sua noite será como meio dia
No vs 11 que te guiará, satisfará os desejos,
fortalecerá seus ossos, e será como uma fonte
No vs 12 será chamado reparador de muros
No vs 14 terá alegria

4. A jovem pobre, órfã agora é a rainha do
reino mais poderoso ( Persia), e Deus pode
usa-la para reverter uma lei que mataria
todo o seu povo ( Judeus ). Leia Ester 4:13,14
com o grupo. Você já parou para pensar se
Deus não te colocou onde você está com um
propósito? Como você acha que Deus pode
usar sua vida no lugar onde você está ( na
sua família, na sua escola, no seu

2.a - Pergunte ao grupo se eles lembram quais
esses atributos.

Ela era inteligente, sabia usar bem as palavras, e
tinha uma personalidade atraente
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condomínio, no sua faculdade, no seu
trabalho) ?
Deixe o grupo responder, e se não for abordado,
compartilhe com eles que, não importa sua idade, ou
o seu histórico de vida, Deus tem um propósito para
te usar
Você tem que tomar o tempo para ouvir a chamada
de Deus em sua vida. Deus chamou todos.
Leve-os a pensar o que Deus pode fazer através de
suas vidas. Ex. será que Deus não te colocou do lado
daquele casal que está em crise, para você ajudar a
salvar o casamento deles? Será que Deus não te
colocou pra trabalhar com um homossexual, para
você ajudar a salvar a vida dele? Será que Deus não te
colocou na escola com um amigo drogado, para você
ajuda-lo a ser liberto?
5. Ester tomou coragem, foi até o rei, e este
revogou o decreto que mandava matar o
povo judeu, aquela jovem permitiu ser usada
para algo extraordinário
TERMINE A CÉLULA FAZENDO UMA LISTA DE PESSOAS
QUE EXISTEM NO AMBIENTE DE CADA UM E QUE
DEUS PODE ESTAR QUERENDO NOS USAR PARA
RESGATÁ-LOS. ORE POR ISSO
ORE COM O GRUPO, VEJA O QUE CADA UM
NECESSITA EM SUA VIDA, OREM PELO
EXTRAORDINÁRIO NA VIDA DE CADA UM E DA
CÉLULA
FAÇAM UMA LISTA DE ORACAO PELAS PESSOAS
QUE VOCÊS QUEREM VER NA CÉLULA.
DISCUTAM AS ESTRATÉGIAS PARA QUE CADA UM
CONSIGA PELO MENOS UMA VIDA PARA CRISTO
ATÉ O DIA DA MULTIPLICACAO

AVISOS
•
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INCENTIVAR A INSCRIÇÃO PARA O
CÉUS ABERTOS E OS CURSOS DE

