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I Quebra-Gelo:1. Quem estiver fazendo o quebra-gelo, deve comentar primeiro; 

2. Avise que cada pessoa terá no máximo dois minutos para compartilhar. 

II Louvor e Adoração:  Adoração (Louvor) Nós para Deus. O louvor funciona melhor quando o 

grupo põe-se de pé em círculo. O tempo dedicado a esta atividade não deverá passar de 15 

minutos. Prepare a ministração do louvor antecedência, selecionando as músicas e preparando as 

letras para que todos possam tê-la em mãos. 

III Edificação: ACHADOS E PERDIDOS – Lucas 15;3-13 – Pr. Volmar Bucco Jr. 

Introdução:  

 Só há 2 tipos de pessoas para Deus: Salvos ou perdidos. 

 Todas as outras diferenças não importam (masc, fem, pobre, rico, educação, talentos etc). 

 Coisas sem valores são extraviados. 

 Coisas valiosas são perdidas. 

 Lucas 15. Jesus nos conta 3 historias: Filho perdido, dracma perdida e ovelha perdida. 

 É o capítulo dos achados e perdidos da bíblia. 

 Ambas as palavras “salvo e perdido” significam que Deus se importa conosco, são 
expressões de amor. Ele veio buscar e salvar o que se tinha perdido (Mt 18:11). 
 

1. Só perdemos algo valioso / Perdemos voluntaria ou involuntariamente. 
 Eu já perdi algumas coisas valiosas. Algumas eu consegui recuperar outras não. 

(Dinheiro, carteira, filho, saúde (apartamento, retiro e outras tantas de menor 
gravidade). 

 É uma sensação horrível quando perdemos algo valioso. 
 Às vezes perdemos coisas por falha nossa, falta de cuidado e atenção (negligência). 
 Mas às vezes perdemos coisas por causas que fogem de nossa governabilidade (filho 

pródigo). 
 

2. Quem perde algo valioso tem a atitude de buscar diligentemente até encontrar 
(iniciativa e persistência). 

 Quando é algo importante, iniciamos a busca imediatamente e procuramos 
diligentemente até encontrar. 

 A medida que o tempo passa mais difícil fica de encontrar o que se perdeu. 
 Ilustração: Programa de Televisão mostrando a busca de familiares que 

desapareceram (um pai está rodando o país há mais de 3 anos procurando o filho). 
 Iniciativa e persistência são uma das formas de mostrar de como é valioso o que se 

perdeu. 
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3. Se algo é valioso teremos alegria quando o encontrarmos. 
 Nas 3 parábolas houve alegria quando o que estava perdido foi achado. 
 Todos trouxeram para casa, se alegraram, comemoraram e ainda chamaram os 

amigos para celebrar juntos. 
 

4. Os bens mais valiosos são os que ainda estão perdidos. 
 Nas 3 parábolas, a importância do que estava perdido foi maior do que as que não 

estavam. 
 Ditado popular “só damos importância a algo depois que perdemos”. 
 Não há nada mais valioso pra Deus do que o homem perdido, sem Deus. 
 A prioridade de Jesus foi essa e essa é a urgência atual da igreja (Mt 18:11). 
 Há coisas importantes a serem feitas, mas há outras mais importantes. Jesus curou? 

Jesus expulsou demônios? Jesus ressuscitou mortos? Jesus ensinou? Jesus treinou? 
Tudo isso são coisas importantes e necessárias. 

 Mas qual era a missão principal de Jesus? Salvar o Perdido! È a porta de entrada. 
 

Conclusão: O capítulo 15 de Lucas é uma exortação para Igreja, para os crentes. Estamos 

gastando nosso tempo procurando coisas valiosas e importante de fato? Tem algo que Deus 

perdeu e procura insistentemente encontrar: o pecador perdido. Precisamos orar para que essa 

urgência e prioridade de Deus esteja dentro de nós também. 

IV Compartilhamento na célula: O que de valor você perdeu por sua falha? (Fé, espiritualidade, 

um discípulo que precisa de mais cuidado, casamento, educação dos filhos...) 

V Momento de oração:  
a. Este é o momento de convidar o visitante não cristão a aceitar Jesus como Salvador e 

Senhor. Rm 10:9 -10.  
b. Momento da cadeira da benção.  
c. Ore pelo encontro e pelas vidas que irão levar.  
d. Ore pelas pessoas do OIKÓS (pessoas próximas e queridas a serem ganhas para Jesus) que a 

célula quer alcançar. 
e. Ore para que haja visitantes ou mais visitantes.  
f. Ore para que novos líderes sejam levantados e a célula possa multiplicar-se. 
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Avisos: 

1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas.  
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