
 

   
 

 
Dia 10 de maio de 2020 

 Líder: essa é pra você! Spurgeon 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

“O Senhor Deus contempla o significado mais profundo e a infinita plenitude de tudo que a morte 

do seu querido Filho significa. Ele vê essa morte com uma recordação tranquila da justiça satisfeita 

e de todos os seus incomparáveis atributos glorificados. No Gênesis, Deus contemplou a criação 

consumada e disse: “Eis que é muito bom”. Mas o que diz Ele sobre a concretização da redenção? 

O que Ele declara a respeito da obediência de seu amado Filho até à morte? Não somos capazes 

de descrever seu deleite em Cristo Jesus e seu descanso no doce aroma que Jesus apresentou, 

quando ofereceu a Si mesmo, sem mácula, a Deus.” 

(C. H. Spurgeon) 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fique sempre por dentro dos eventos de nossa igreja, para convidar a sua célula:  

ABASC: Seja um voluntário na ação social da Primeira Igreja Batista de Curitiba; precisamos de 

ajuda para montar kits de máscaras, motoristas, costureiras. Você também pode doar alimentos, 

tecidos ou ofertar. Juntos, vamos vencer! 

Projeto Guardiões da Madrugada: Você não está só! Se durante a madrugada precisar de uma 
oração, nossa igreja dispõe de vários voluntários para te atender entre as 21h às 9h, pelo telefone: 
(41) 99856-7476. 

Quebrando o Iceberg! Quem é você? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dinâmica: Você é alguém muito importante para Deus. Por meio da reflexão profunda é possível 

analisar o caminho percorrido até então, quais os objetivos que deseja conquistar, o estado em que 

se encontra e busca chegar. Líder, faça as perguntas para que todos possam se conhecer melhor.   

O que te faz feliz? Onde e como você quer estar daqui a 5, 10 e 20 anos? Quais são as suas 

principais conquistas? Qual legado você quer deixar para o mundo?   

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quem Sou Eu – Cantor PG 

Assim Eu Sou (Ao Vivo) - Paulo César Baruk (e Daniela Araújo)  

 

 

 

https://youtu.be/CoUWWoIHD98
https://youtu.be/X2zhZYQp_jg


 

   
 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Maternidade: Um Referencial do Amor de Deus | Pr. Paschoal Piragine Jr 

Neste domingo, celebramos o Dia das Mães. Hoje, veremos que Deus deixou características da maternidade 
que nos remetem ao amor incondicional do Senhor. Vejamos através de algumas figuras a grandiosidade 
desse amor.  

a) Geração de um filho (Isaías 49.15): O Senhor compara o Seu amor com o da mulher que anseia se 

tornar mãe. Foi um amor assim que O impulsionou a formar o homem. Ele vai além e nos revela que, ainda 

que uma mãe possa se esquecer do seu filho que mama, a sua própria natureza a faz se lembrar dele. O 

Senhor não se esquece de nós, jamais.  

b) Na formação do filho (Salmo 139.13,15-16): O sentimento da maternidade nasce com o bebê sendo 

formado no ventre da mamãe. As transformações externas e internas são perceptíveis. Deus descreve esse 

amor não apenas sentindo essa criança mexer e se desenvolver, como vendo cada multiplicação das 

células. Somos obra da Sua graça. 

Quais foram as principais transformações em sua vida no novo nascimento?  

c) No cuidado pós-nascimento: O bebê nos primeiros meses de vida depende exclusivamente da sua mãe 

para viver. Ela é o seu alimento, o seu calor, afago e segurança. Deus nos mostra que devemos depender 

totalmente Dele. Você não é fruto do acaso (cf. João 1.12,13), mas faz parte do projeto maravilhoso de 

Deus. 

Cite cuidados diários de um bebê. Agora, reflita quais são os cuidados diários que Deus tem 

demonstrado em sua vida. 

d) Amor sacrificial (Filipenses 2.5-8): O amor incondicional Dele é sacrificial. Jesus se esvaziou de toda 

sua glória para caber na forma humana, andou em nosso meio, deixou ensinamentos para toda vida, morreu 

numa cruz e ressuscitou. Esse sacrifício foi toda obra redentora.  

e) Capacidade de atrair vínculos (Salmo 139.1-12): Uma mãe está sempre disposta a atrair os filhos com 

atos de amor. Assim o Senhor sempre está nos atraindo para a Sua presença. É impossível se esconder do 

amor de Deus.  

Quais são as formas da sua mãe atrair você? 

E você, tem sido um filho obediente ao Pai? 

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai, somos gratos por todo cuidado e amor que tens demonstrado em nossas vidas. Te louvamos porque 
através do amor sincero de uma mãe podemos compreender o quanto nos ama e insiste em nós. Quebra 
corações orgulhosos e que estes, possam se aproximar de Ti. Amém! 

 

https://www.bible.com/bible/1608/ISA.49.15
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.139.13,15-16
https://www.bible.com/bible/1608/PHP.2.5-8
https://www.bible.com/bible/1608/PSA.139.1-12

