
  

!
O!QUE!QUEIMA!EM!MEU!CORAÇÃO?!

!
Sentindo(
!

JOÃO(15.(

A(Parábola(da(Ovelha(Perdida(

Todos!os!publicanos!e!“pecadores”!estavam!se!reunindo!para!ouvi5lo.!Mas!os!fariseus!e!
os!mestres!da!lei!o!criticavam:!“Este!homem!recebe!pecadores!e!come!com!eles”.!

Então!Jesus!lhes!contou!esta!parábola:!“Qual!de!vocês!que,!possuindo!cem!ovelhas,!e!
perdendo!uma,!não!deixa!as!noventa!e!nove!no!campo!e!vai!atrás!da!ovelha!perdida,!
até! encontrá5la?! E! quando! a! encontra,! coloca5a! alegremente! nos! ombros! e! vai! para!
casa.!Ao!chegar,!reúne!seus!amigos!e!vizinhos!e!diz:!‘Alegrem5se!comigo,!pois!encontrei!
minha!ovelha!perdida’.!Eu!lhes!digo!que,!da!mesma!forma,!haverá!mais!alegria!no!céu!
por!um!pecador!que!se!arrepende!do!que!por!noventa!e!nove!justos!que!não!precisam!
arrepender5se.!

A(Parábola(da(Moeda(Perdida(

“Ou,!qual!é!a!mulher!que,!possuindo!dez!dracmas!e,!perdendo!uma!delas,!não!acende!
uma! candeia,! varre! a! casa! e! procura! atentamente,! até! encontrá5la?! E! quando! a!
encontra,!reúne!suas!amigas!e!vizinhas!e!diz:!‘Alegrem5se!comigo,!pois!encontrei!minha!
moeda!perdida’.!Eu!lhes!digo!que,!da!mesma!forma,!há!alegria!na!presença!dos!anjos!
de!Deus!por!um!pecador!que!se!arrepende”.!

A(Parábola(do(Filho(Perdido(

Jesus! continuou:! “Um! homem! tinha! dois! filhos.! O! mais! novo! disse! ao! seu! pai:! ‘Pai,!
quero!a!minha!parte!da!herança’.!Assim,!ele!repartiu!sua!propriedade!entre!eles.!

“Não!muito!tempo!depois,!o! filho!mais!novo!reuniu!tudo!o!que!tinha,!e! foi!para!uma!
região!distante;!e!lá!desperdiçou!os!seus!bens!vivendo!irresponsavelmente.!Depois!de!
ter!gasto!tudo,!houve!uma!grande!fome!em!toda!aquela!região,!e!ele!começou!a!passar!
necessidade.! Por! isso! foi! empregar5se! com! um! dos! cidadãos! daquela! região,! que! o!
mandou!para!o!seu!campo!a!fim!de!cuidar!de!porcos.!Ele!desejava!encher!o!estômago!
com!as!vagens!de!alfarrobeira!que!os!porcos!comiam,!mas!ninguém!lhe!dava!nada.!

“Caindo!em!si,!ele!disse:!‘Quantos!empregados!de!meu!pai!têm!comida!de!sobra,!e!eu!
aqui,!morrendo!de!fome!!Eu!me!porei!a!caminho!e!voltarei!para!meu!pai,!e! lhe!direi:!
Pai,! pequei! contra! o! céu! e! contra! ti.! Não! sou!mais! digno! de! ser! chamado! teu! filho;!
trata5me!como!um!dos!teus!empregados’.!A!seguir,!levantou5se!e!foi!para!seu!pai.!

“Estando!ainda! longe,!seu!pai!o!viu!e,!cheio!de!compaixão,!correu!para!seu! filho,!e!o!
abraçou!e!beijou.!

“O! filho! lhe! disse:! ‘Pai,! pequei! contra! o! céu! e! contra! ti.! Não! sou!mais! digno! de! ser!
chamado!teu!filho’.!

“Mas! o! pai! disse! aos! seus! servos:! ‘Depressa!! Tragam! a!melhor! roupa! e! vistam! nele.!
Coloquem!um!anel! em! seu! dedo! e! calçados! em! seus! pés.! Tragam!o! novilho! gordo! e!
matem5no.!Vamos! fazer!uma! festa!e!alegrar5nos.!Pois! este!meu! filho!estava!morto!e!
voltou!à!vida;!estava!perdido!e!foi!achado’.!E!começaram!a!festejar!o!seu!regresso.!

“Enquanto! isso,! o! filho!mais! velho! estava! no! campo.!Quando! se! aproximou! da! casa,!
ouviu!a!música!e!a!dança.!Então!chamou!um!dos!servos!e!perguntou5lhe!o!que!estava!
acontecendo.!Este!lhe!respondeu:!‘Seu!irmão!voltou,!e!seu!pai!matou!o!novilho!gordo,!
porque!o!recebeu!de!volta!são!e!salvo’.!

“O!filho!mais!velho!encheu5se!de!ira,!e!não!quis!entrar.!Então!seu!pai!saiu!e!insistiu!com!
ele.!Mas!ele!respondeu!ao!seu!pai:!‘Olha!!todos!esses!anos!tenho!trabalhado!como!um!
escravo!ao!teu!serviço!e!nunca!desobedeci!às!tuas!ordens.!Mas!tu!nunca!me!deste!nem!
um!cabrito!para!eu!festejar!com!os!meus!amigos.!Mas!quando!volta!para!casa!esse!teu!
filho,!que!esbanjou!os!teus!bens!com!as!prostitutas,!matas!o!novilho!gordo!para!ele!’!

“Disse!o!pai:!‘Meu!filho,!você!está!sempre!comigo,!e!tudo!o!que!tenho!é!seu.!Mas!nós!
tínhamos!que!celebrar!a!volta!deste!seu!irmão!e!alegrar5nos,!porque!ele!estava!morto!e!
voltou!à!vida,!estava!perdido!e!foi!achado’!”.!

!

O!que!identificamos!e!sentimos!nesta!história?!Onde!nos!encaixamos!neste!história?!

Na!verdade!nos!vimos!nas!três!situações!de!nossas,!vidas....!

Um!dia!já!perdemos!alguém!que!amamos!!!!

Um!dia!já!perdemos!dinheiro!!!!

Um!dia! já! nos!perdemos!ou!nos! achamos!perdidos! em!nosso! caminhar...sem!valor! e!
sem!destino.!

Nesta!passagem!Jesus!fala!a!respeito!de!uma!ovelha!que!se!extraviou!naturalmente,!da!
moeda!foi!perdida!acidentalmente,!e!o!filho!que!perdeu5se!deliberadamente.!!

Mas!uma!coisa!eu!tenho!para!dizer!em!todas!elas! Jesus! tem!um!plano!de!vida.! Jesus!
tem!um!propósito!para!nós.!



Nós!nos!identificamos!com!esta!verdade?!

!

Aprendendo!
 
Aprendo!que!em!todos!os!casos,!alguém!saiu!a!procura!do!que!tinha!perdido.!(Lc.15.!4,!
8,!20).!
Jesus!procurou!enfatizar!a!PAIXÃO!que!Deus!tem!em!procurer!e!salvar!o!perdido.!Ele!
não! queria! perder! o! foco! principal.! Jesus! acreditava! que! ele! deveria! enfatizar! essa!
prioridade!porque!os!fariseus!e!escribas!ficaram!murmurando!contra!ele!pelo!fato!de!
ele!gastar! tempo!com!publicanos!e!pecadores.!Porem,!ao! invés!de! recuar!diante!dos!
desejos!dos! líderes! religiosos!ou!de! satisfazer!os! seus!pensamentos,! ele! relembrou!a!
todos!qual!!é!a!prioridade.!!

!

Refletindo!
!
João(10.10?11! 5!O! ladrão!vem!apenas!para!roubar,!matar!e!destruir;!eu!vim!para!que!
tenham!vida,!e!a!tenham!plenamente.!“Eu!sou!o!bom!pastor.!O!bom!pastor!dá!a!sua!
vida!pelas!ovelhas.!
!

1. Jesus!contou!histórias!memoráveis!para!ilustrar!suas!prioridades.!
2. Ele!usou!três!temas!que!sublinhavam!mesma!prioridade.!
3. Ele!valeu5se!de!pessoas!e!situações!com!as!quais!se!tinha!familiaridade.!

!
Precisamos! entender! que! Jesus! veio! com! seu! propósito! em!nos! dar! vida! completa! e!
que! estávamos! perdidos! nos! nossos! pecados! e! delitos! e! fomos! resgatados! pelo! seu!
ETERNO(AMOR(DE(PAI.!
Em!nossa!vida!pessoal!o!que!precisamos!mudar?!
!
!

Aplicando!
(
Quais( serão( as( minhas( atitudes( e( ações( práticas( decorrentes( do( aprendizado( para(
mudar(para(melhor?(
(
Jesus(espera(algo(de(mim(e(de(você:(

1. Gratidão(–(1(Tessalonicenses(5.18((
2. Não(ande(ansioso(–(1(Pedro(5.7(e(Mateus(6.24(

3. Seja( uma( benção( na( vida( de( alguém( –( Viva( com( responsabilidade( cuide( de(
alguém.(

4. Ouça(os(conselhos(de(Jesus(–(Hebreus(4.12(
(

FINAL!
!
CONCLUSÃO:((Eu(estava(com(a(minha(vida(perdida(e(tive(o(privilégio(de(ser(achado(e(
receber(uma(nova(vida(em(Cristo(Jesus!!!!
           Pr. Nestor de Morais Junior 

Tema: O QUE QUEIMA NO MEU CORAÇÃO? 

                           Comunidade da Graça Arujá 22.06.18 


