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GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 Compartilhem sobre a lista de Oikós. Há alguém na 
lista mais aberto ao evangelho? 

 QUEBRA-GELO: Pergunte ao grupo com respostas 
rádidas: “Você já se perdeu alguma vez? Como foi?” 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/v_D4sZmunJ0        

 MAIO DA FAMÍLIA: A Semana de Oração pela Família 
será de 02 a 06 de Maio, às 07h, no Instagram. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: TRÊS TIPOS DE PERDIDOS!  
(Lucas 15) 

INTRODUÇÃO 

No capítulo 15 de Lucas, Jesus ensina através de 03 
parábolas (Dracma perdida, ovelha perdida e o filho 
pródigo). Através dessas ilustrações de Jesus, podemos 
perceber que há três tipos de pessoas perdidas. 
 

I. AQUELE QUE ESTÁ PERDIDO, MAS NÃO SABE QUE 
ESTÁ PERDIDO (DRACMA PERDIDA) 

• Objeto inanimado. Não se dá conta do seu estado. 

• Há pessoas assim: não conhecem a verdade, nunca 
ouviram a palavra de Deus (Romanos 3:23 e Rm 6:23) 

 

II. AQUELE QUE ESTÁ PERDIDO, MAS NÃO SABE O 
CAMINHO DE VOLTA (OVELHA PERDIDA) 

• Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; 
cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o 
SENHOR fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 
Isaías 53:6 (NA17) 

• A boa notícia é que o Bom Pastor irá nos buscar: 

— Porque assim diz o SENHOR Deus: Eis que eu mesmo 
procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor 
busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas 
dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei 
de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de 
nuvens e densas trevas. Ezequiel 34:11-12 (NA17) 

 

III. AQUELE QUE ESTÁ PERDIDO, SABE O CAMINHO DE 
VOLTA, MAS PRECISA DE ARREPENDIMENTO E 
CORAGEM PARA VOLTAR (FILHO PRÓDIGO) 

• Seja lá o motivo que te levou para fora da casa do Pai, 
é hora de voltar! Entretanto, muitos temores e 
dúvidas podem surgir na sua mente e coração: 

• Será que serei bem recebido? Será que as pessoas vão 
me tratar bem? Será que conseguirei encarar alguns 
dos quais me magoaram ou que magoei? Será que 
conseguirei me desfazer de maus hábitos que adquiri? 

Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os 
que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, 
em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. 
Romanos 8:1-2 (NA17) 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

• A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. Nas três parábolas que aprendemos, vimos que 
Deus se importa com quem está perdido. Você 
pode compartilhar algo da sua vida em que sentiu 
o cuidado e o buscar de Deus por você? 

2. Você já esteve (ou está) perdido? Que tipo de 
perdido você era (é)? 

3. Nem sempre o caminho de volta é fácil. Quais 
são as maiores lutas que enfrentamos para estar 
nos caminhos do Senhor? 

4. Erros do passado precisam servir de lição. Quais 
são os caminhos e hábitos que você deve evitar 
para não se afastar do Pai? 
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https://youtu.be/v_D4sZmunJ0

