
ASSUNTO DA SEMANA: A Coragem para Construir uma Família. 

Curitiba, 09 de maio de 2021. 

Objetivo do encontro: Aprender com Joquebede sobre a coragem para exercer a fé, a proteção e deixar 
um legado para gerações futuras no seu papel de mãe. 

Para o líder: Ore por cada participante da célula apresentando a Deus o que você sabe sobre essa pessoa. 
Não significa que Deus já não saiba muito mais que você sobre essa pessoa, mas é para entrar 
em sintonia com Deus sobre a vida de cada participante. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Cubra uma pequena mesa de centro com vários objetos, papéis bibelôs, enfeites, etc. Depois de ocupar 

todos os espaços procure colocar mais um objeto grande, como um vaso de flores, por exemplo, no centro 

da mesa deslocando os demais objetos para que deixem espaço ao novo objeto. Algumas coisas vão cair 

no chão. Aplicação: Quando Jesus ocupa o centro de nossa vida, algumas coisas que talvez nem sejam 

tão ruins, precisam ceder espaço. “Faça da coisa mais importante, a coisa mais importante” (Pr Alexandre 

Sombrio). 

 

 
20 MINUTOS 

1. Oh Senhor, de ti preciso.... https://www.youtube.com/watch?v=NwSH7---OQU  

2.     Leia o Salmo 1 

3.     Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que?  
4.     Façam orações com frases de agradecimento e exaltação.  
5. Mas eu sei em quem tenho crido .... https://www.youtube.com/watch?v=mVPpiQJnG-A   

RESUMO DA MENSAGEM – Pastor Erik Saes 

A Coragem para Construir uma Família (Êxodo 2:1-10) 
 

Introdução: Deus quer nos trazer um renovo para sermos fiéis naquilo que nos confiou. O Espírito Santo 

quer nos acordar, chacoalhar para voltarmos à missão que Ele nos deu. Num tempo em que os princípios 

de Deus têm sido cada vez mais questionados, somos encorajados a olhar para além de nós, a viver na 

presença de Deus e ter um impacto que não imaginamos. Como seguidores de Jesus, como temos vivido 

os princípios que Deus estabeleceu para viver na presença de Deus? 

 

I – Fé. Vivemos em um tempo em que até os princípios mais simples estão sendo questionados. Nesta 

história encontramos alguns princípios e a primeira lição é uma fé viva. Não religião, regras, linhas de 

pensamento e costumes. Joquebede depositava sua esperança em Deus. Não tem como cumprirmos os 

papéis que Deus nos confiou sem fé. Sem Jesus não conseguimos desempenhar nosso papel, por melhores 

que sejam nossas intenções. Não tem como não ferirmos nossa família, como não estragar os 

relacionamentos mais significativos se não tivermos fé. Joquebede teve fé. Confiou no seu Senhor em algo 

tão importante como vida de seu filho.  A cada fase ore por seus filhos.  

https://www.youtube.com/watch?v=NwSH7---OQU
https://www.youtube.com/watch?v=mVPpiQJnG-A


Como tem sido seu relacionamento com Jesus? 
Será que nossa família é um modelo de fé, de esperança nas promessas de Deus, no dia a dia, no 
detalhe? Dê um testemunho de vida.  
 
II – Proteção: A Bíblia nos ensina que filhos são prosperidade, herança, presente e imagem de Deus em 
nossa casa. Filhos são como flecha, que tem destino, alvos, objetivos. Como protegermos nossos filhos 
das mensagens e informações e influências que confundem? Com ensino correto e vivendo os princípios 
da Palavra de Deus. Precisamos aprender a conversar, dialogar, ensinar. Será necessário esse cuidado 
para cada fase da vida de nossos filhos. Joquebede, além de proteger fisicamente, também imprimiu no 
coração de Moisés quem Deus é (Deut. 6:6-9). Precisamos proteger nossa casa das influências, como 
naquele tempo, dos povos vizinhos. De que maneira? Falando, ensinando e vivendo a palavra de Deus. 
Precisamos ter coragem para proteger nossa família. 
Qual é o principal alvo para seus filhos? O que será se cultivarmos uma dinâmica de convivência, 
conversa, brincadeiras, risadas, oração e clamor de verdade?  
Compartilhe uma experiência em que você viu ou vivenciou esses valores. 
 
III – Legado além de si: Vocês têm a missão de deixar um legado às gerações futuras. Temos exemplos 

na Bíblia como a história de Joquebede e Moisés, Ana e Samuel, Maria e sua submissão a Deus, Suzana 

Wesley que moldou o avivalista, Morrow Graham que orava e ensinou seu filho Billy a amar a Bíblia. Se 

cumprirmos nosso chamado, os filhos cumprirão o deles. Deixem o sopro do Espírito guiar suas escolhas 

e decisões.  

Compartilhe com o grupo como você tem feito para estudar e conhecer melhor a palavra de Deus. 

Como esse conhecimento tem influenciado sua vida e a de teus filhos?  

Explique o que representa ter fé, exercer proteção e deixar um legado para preparar nossos filhos 

para o que virá.  

CONCLUSÃO: Apresente sua família, sua vida diante de Deus. Sejamos cheios do Espirito, protejamos 

nossas casas e preparemos nossas flechas. Que nossos filhos levem o legado, o estudo, que sejam bons 

profissionais, pessoas de bom caráter e que tenham um coração em chamas para Deus. 

CHECAGEM: O que celebramos em nossa família? O que temos valorizado em nossas casas? Que atitude 

tomaremos agora depois de ter estudado essa mensagem? O que está impedindo a tua coragem para 

exercer a fé, proporcionar proteção e deixar um legado de valores bíblicos? O que está tomando o lugar do 

tempo de Deus nos teus estudos e na tua alma? Que detalhes você tem ignorado nesse processo de 

aprendizado? 

15 MINUTOS  

Queremos te desafiar a apresentar o evangelho demonstrando a graça na prática sem flexibilizar os valores 
do Reino e ensinando a verdade. Acreditamos na soberania do Espírito Santo e ao falarmos em nome de 
Deus não temos o direito de “flexibilizar” Sua verdade. Ao postar mensagens nas redes sociais, lembre-se 
também que ali se deve praticar a verdade e buscar a santificação. Mais importante que postar anedotas, 
ou polarização de divergências é apresentar a mensagem do evangelho.  

10 MINUTOS 
Orem para que...e que... e vivermos de forma correta e sábia em nome de Jesus. Orem pelos seus filhos. 
Que saibam que são abençoados. Que milagres do Senhor aconteçam e que sejam cheios do Espírito 
Santo. Orem pelos enfermos e os profissionais de saúde da igreja. Orem pelo crescimento de sua célula 
mesmo em tempo de pandemia. Pedimos as orações pelo irmão Silvio, supervisor de células, para que o 
Senhor conceda força para vencer o Covid ali na UTI.    
 
 
 
 


