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Pequenos 
Começos
Quebra-gelo (5 min)
Você tem dificuldade com recomeços? Por quê?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Zacarias 4:1-10

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 O povo de Israel, que havia regressado do cativeiro na Babilônia, 
estava fraco, desanimado e moralmente abatido. Tudo havia sido 
saqueado e destruído: o templo de Jerusalém e as muralhas da cidade 
estavam em ruínas.
 Deus levantou homens para encorajar o povo a reconstruir o 
templo, dentre eles o profeta Zacarias. Zorobabel era o governador do 
povo judeu que regressou do exílio. Deus mandou lhe dizer que, para 
a obra ser feita, não precisava de força nem de violência. O grande 
sustentador de tudo seria o Senhor. Havia um novo trabalho a ser feito, 
começando zero.
 A lição que o texto nos ensina é que não se pode desprezar 
o dia das pequenas coisas que nascem em Deus. O trabalho que o 
PIB São Luís 1



Senhor colocar em nossas mãos, por menor que pareça ser, deve ser 
feito com empenho. Valorize a sua semente! Deixe também o passado 
para trás. Um dia, o templo de Jerusalém havia sido suntuoso, e os 
muros, grandiosos. Mas a realidade se tornou outra. A lembrança 
constante do que era e não é mais pode trazer apatia e desânimo. 
Quando Deus nos dá um novo começo, temos que olhar em frente e 
seguir adiante.
 Precisamos compreender que nada grandioso se constrói da 
noite para o dia. Deus sempre valoriza os passos dados, o processo de
cada projeto. Lembre-se de que as pequenas coisas do hoje são, nas 
mãos de Deus, sementes de um amanhã florido e frutífero.

Reflexão
1. Você já teve que recomeçar algo em sua vida? Como foi?
2.  Na sua opinião, por que temos a tendência a desprezar as pequenas 

coisas e focar ou só esperar coisas grandes? 
3. Como podemos lutar contra a apatia e o desânimo diante de algo 

que temos que fazer, mas que não é tão grande e empolgante 
quanto gostaríamos?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e pedir que Deus 
lhes dê sabedoria e ânimo diante de pequenos começos.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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