BOLETIM Nº 2 - ESTUDO DE ESTER

MMI (Ministério de Mulheres da INOVI)
Guaratinguetá, 8 de Setembro de 2013.
Palavra Inicial:
Sejam bem-vindas ao 2º Encontro do MMI.
Estamos juntas nesta visão de Ministério, que é diferente de apenas uma reunião.
Convocamos você, mulher cristã, a estar orando e jejuando para que o MMI cumpra
os propósitos de Deus.
Neste encontro, se você dispuser de tempo, estaremos propondo oportunidades de
serviço.

Magda
QUAL A SUA MOTIVAÇÃO PARA SERVIR?
--->
Motivo
para
Servir:

Preocupado
em Servir
para que:

OCUPAÇÃO
OBRIGAÇÃO
Atitude que diz
“eu
TENHO que fazer
isso.”
os outros vejam

MINISTÉRIO
OBEDIÊNCIA
Atitude que diz “eu
QUERO servir a
Deus”

Deus veja

Texto Bíblico Chave deste encontro do MMI:
“Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de
rainha?”
Et 4.14b NVI. (Aproveite: leia, estude, medite mais sobre Ester em sua Bíblia).

Eleve o coração
Antes de agir, Ester usou uma disciplina espiritual há muito tempo aprovada e usada
para expor sua necessidade diante de Deus. O jejum era um sinal visível da
dependência e fraqueza, uma forma eloquente de pedir ajuda de Deus. Esta semana,
faça uma súplica ao escolher um dia para jejuar. Beba apenas água ou suco de frutas.

Você talvez tenha uma necessidade ou um problema pessoal que gostaria de
entregar a Deus. Não tente manipulá-lo com seu autossacrifício, mas simplesmente
permita que sua fraqueza fique patente na presença dele.
Louve a Deus
Por reverter a sabedoria e o poder do mundo usando, geralmente, as táticas mais
surpreendentes para realizar Seu plano.
Agradeça
Porque Deus tem um propósito importante para a sua vida.
Confesse
Qualquer tendência para considerar sua vida separada do povo de Deus, recuando de
algum passo de fé que Deus a esteja chamando a dar.
Peça a Deus
Graça para agir corajosa e sabiamente.

Inspirador:
No livro de Ester, DEUS revela sua tendência de usar as pessoas mais improváveis e
comuns para cumprir seus propósitos divinos. Órfã numa terra estranha, Ester
demonstrou grande coragem em meio a uma crise. Antes de arriscar a vida por seu
povo, humilhou-se mediante o jejum e, depois, colocou sua considerável beleza,
graça social e sabedoria a serviço do plano [propósito] de Deus. Ele não está em
busca de pessoas perfeitas, talentosas, influentes... Deus está em busca de pessoas
dispostas e rendidas a Ele.
Do Livro: Elas. Ann Spangler/Jean Syswerda. Editora: Mundo Cristão.
Próximo Encontro do MMI: 13/10/13 – 2º domingo do mês das 9h às 11h.
Igreja Nova Vida: Telefone: (12) 3122-4971 - 08h às 14h – segunda a sexta.

Aniversariantes de Setembro: Ana Clarice 3/09; Daiane 20/09; Denise
Yasumura 03/09; Hilda 04/09; Márcia Santos Barbosa 08/09; Maria José Arruda 0709; Mariana Rita Cota– 05-09; Rejane Ribeiro 03/09; Sandra Suellen 04/09; Telma
18/09.
Receita do Chá Tropical da irmã Irene
4 litros de água; 3 xícaras de açúcar; 2 maçãs picadas com casca; 2 maracujás
picados com casca; 5 folhas de figo; 5 folhas de laranjeira; 5 folhas de mexerica; 6
pedaços de canela em pau; 5 cravos.
Modo de fazer: Junte todos os ingredientes.

?

Perguntas para os grupos pequenos:

1. A posição real de Ester não foi um acidente. Ela se encontrava numa posição
de influência para um propósito específico. Sua posição na vida também não é
acidente. O que você acha que Deus tem para você fazer onde está neste
momento?
2. Você já teve de ser corajosa como Ester, a fim de fazer a coisa certa?
3. Quais foram as circunstâncias? Qual foi o resultado?
Você já teve algum livramento como os judeus nesta história? Como o comemorou?

 Anotações:
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