
 

   
 

 
Dia 09 de maio de 2021 

Líder: Essa é para você! Vírus letal 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O mundo está enfermo. Todo zelo é necessário. Há um vírus ultra contagioso, mortal, que pode ou não 

apresentar sintomas. Por vezes, ele fica oculto, nem sempre se percebe a sua presença; seus efeitos, 

porém, são reais e aparecem mais cedo ou mais tarde. Se não for tratado e removido, este vírus mata, sem 

dó, nem piedade. Não importa se alguém é rico ou pobre, oriental ou ocidental; sem distinção alguma de 

cor, idade ou condição social; essa pandemia ataca a todos. E somente a vacina pode combatê-la. 

Não é sobre o COVID19 que estou me referindo. Muito antes do novo coronavírus existir, sempre existiu um 

vírus letal que contamina o homem, o qual se chama pecado. 

 

“Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, 

nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, 

segundo a carne, da lei do pecado.” 

– Romanos 7.24-25 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/COnVKggNcV4/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Curso Age: Venha ter um tempo de aprendizado para investir na família. Inscreva-se no curso “Age” para 

se aprofundar no que a Bíblia diz sobre educação de filhos e família. Informações: (41) 3091-4558 ou pelo 

e-mail: cursosredefamilia@pibcuritiba.org.br  

Canal Youtube: Se você acessa o canal do Youtube da Primeira Igreja Batista de Curitiba, se inscreva para 

você receber notificações e ficar sabendo das nossas lives. 

Quebrando o Iceberg! Verdadeiro valor 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Em homenagem às mães, peça para quem quiser compartilhar em uma frase, o que aprendeu com sua 

mãe. 

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Te agradeço – Diante do Trono 

Corpo e Família – Priscila Angel 

Mas eu sei em quem tenho crido (HCC_477) – Primeira Igreja Batista de Curitiba 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/COnVKggNcV4/
mailto:cursosredefamilia@pibcuritiba.org.br
https://youtu.be/obx4-zFopE0
https://youtu.be/WuyWnEnowOI
https://youtu.be/w5Ziw2nBoyk


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coragem para construir uma família | Pr. Erik Saes | Êxodo 2.1-10 

O amor de mãe, segundo as Escrituras, é algo inquestionável e sacrificial. Neste tempo em que muitos 

valores e a própria família vem sendo questionada, que Deus possa dar-nos força, coragem e ânimo para 

que cada um possa cumprir o papel que Deus designou, seja você mãe, pai, filho. O texto que iremos estudar 

hoje vai falar sobre a mãe de Moisés (Joquebede), a qual estava vivendo em um tempo difícil, e a história 

dessa mãe nos traz algumas lições de como podemos ter coragem de construir uma família em tempos 

difíceis:  
 

1) Precisamos ter uma fé viva: Fé viva é uma fé vivida diariamente de maneira fervorosa, Joquebede fez 

isso, naquele momento difícil em que viveu, creu em Deus, confiando que Deus iria guiar seu filho Moisés. 

Mulheres, lembrem-se que vocês são filhas de um Deus, que é um Pai perfeito. Para cumprir nosso papel, 

precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. A fé viva deve ser seguida em todas as áreas da vida, 

dependendo de Deus para tudo. 

 

Você entregaria seus sonhos, planos e família ao Senhor? 

 

2) Precisamos proteger a nossa casa: Joquebede protegeu seu filho num cesto, mas antes disso, ela cuidou 

e protegeu ele em secreto, e com certeza passou as primeiras impressões e valores do Reino de Deus e qual 

o papel de Moisés. Em Deuteronômio 6.6-9, menciona que é papel da família fazer o Senhor ser conhecido, 

e a melhor maneira é amar a Jesus e mostrar esse amor diariamente; desta maneira, protegemos quem 

amamos. Só conseguimos proteger da mentira ensinando a verdade. 

 

Como podemos orientar e proteger filhos, sobrinhos, crianças e jovens que amamos? Que ferramentas 

podemos usar? 

 

3) Precisamos deixar um legado: Nossa casa e nosso agir devem refletir o amor de Deus; esse amor que 

mostramos por Deus deixa marcas e pode mudar as pessoas ao redor. 

 

Que legado você quer deixar para o mundo ou para sua família? O que está sendo celebrado na sua casa? 

 

 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Família é um projeto de Deus, e para esse projeto precisamos ter coragem e sabedoria para cumprir essa 

missão. Filho é um trabalho confiado por Deus a nós. Que as famílias possam crescer e glorificar o nome 

de Deus. Ore por sua família e busque compartilhar, com palavras e atos, o evangelho para ela. 

 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, que possamos viver e cumprir o papel designado por ti, tendo coragem e que nossas casas sejam 

cheias da presença de Deus. 

https://www.bible.com/bible/1608/EXO.2.1-10
https://www.bible.com/bible/1608/DEU.6.6-9

