
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma 
infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer 
a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros 
da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais 
gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Lucas 15.1-32 

Em Lucas 15.1-2, em um diálogo de Jesus com publicanos e pecadores, fariseus e escribas ficam indignados. 

• Quando se deparam com aquela situação, com a companhia de Jesus, eles começam a murmurar. 

”Porque este recebe pecadores e come com eles”. 

Jesus é aquele que vem para chamar e atrair naturalmente: os desprezados, os pobres, os párias, os 
cobradores de impostos, (mal vistos pela conduta ilícita e corrupta), os pecadores, e tantos outros 
porque Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. 

                   Aí se dá o pronunciamento de 3 parábolas por Jesus, que são: a parábola da ovelha perdida (v 3 – 7),  

A parábola da dracma perdida (v8-10) e a parábola do filho pródigo. (v 11 -32) 

• A PARÁBOLA DA OVELHA PERDIDA (LER V3 A V7) 

Um pastor possui 100 ovelhas perde uma delas. 

Onde ela estava perdida? No deserto(v4) 

Lugar de ovelha é no deserto sozinha ou junto das demais ovelhas e seu pastor? 

O pastor se dá conta da perda, ELE PROCURA, a ENCONTRA, PÕE NOS SEUS OMBROS.  

O texto diz que ele está cheio de júbilo, de alegria, chama os amigos, vizinhos para celebrar 

 Po                              porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. 

§ PARÁBOLA DA DRACMA PERDIDA, (MOEDA GREGA V8 -10) 

               Uma mulher possuía 10 dracmas, porém ela perde uma delas dentro de sua casa, então ela acende a candeia, varre a  

              casa, e começa a procurar. Não é pelo fato de estar sob a guarda da sua casa, que ela deixará que permaneça perdida.    

                Ela chama as amigas, as vizinhas para se alegrar, pois tinha encontrado a moeda perdida.    

Mas              Jesus encerra reforçando que de igual modo há júbilo quando um pecador se arrepende. 
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§ A  PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO (v 11-32) 

O texto tem 3 personagens que se destacam nessa parábola, o FILHO MAIS NOVO, o PAI e o FILHO MAIS VELHO.           

A lei determinava que o filho mais novo tinha direito a um terço da herança paterna, porém após a morte de  

seu pai, pedir isso de maneira antecipada é o mesmo que desejar a morte do pai. 

essa                       A herança poderia lhe ser dada pela graça e pela vontade livre de seu pai, como um favor e não por direito na lei. 

               

                                                         O TERMO PRÓDIGO TEM POR SIGNIFICADO, ESBANJAR. 

O                          O  filho mais novo esbanja IMPRUDÊNCIA,    NEGLIGÊNCIA,     INSENSATEZ,   FALTA DE RESPEITO AO PAI E SEU IRMÃO,  

 I   N                          INDI FERENÇA AOS PRECEITOS E VALORES,    IMATURIDADE. 

MA                       MAS HÁ TAMBÉM OS OUTROS DOIS PERSONAGENS DESTA PARÁBOLA SÃO ESBANJADORES. 

                             Quando vemos a atitude do irmão mais velho, onde não é relatada nenhuma advertência à atitude do irmão                           

ovo,                        onde há de certo modo conivência, pois ele também recebe parte da herança. 

 V1                                                                     v 12 Ele lhes repartiu os haveres  

Ele                          Ele se indignou com a atitude do pai. 

QUANDO OLHAMOS PARA ESSE IRMÃO ELE ESBANJA: 

OP                          OPORTUNISMO,    AMARGURA,    INVEJA,   ARROGÂNCIA,   SENTIMENTO DE SUPERIORIDADE), IMATURIDADE,               fa      

lta de                          Falta de         COMPAIXÃO,      falta de EMPATIA,       a ausência de LIBERALIDADE para PERDOAR. 

              Estava perto do Pai, mas não possuía os predicados do Pai, não vivia em conformidade com a vontade do Pai, 

 não expressava o amor do Pai. 

                                                     E  O PAI, O QUE ESBANJA? 

LIBERDADE,      AMOR,      COMPAIXÃO,      BONDADE,     MISERICÓRDIA,  DISPONIBILIDADE,    PERDÃO 

 

Reflexão: 

1) A verdade é que esbanjamos algo, agora O QUE TEMOS ENBAJADO? 

2) Quais as características comuns entre a ovelha perdida e a dracma perdida? 

3) Com que tipo de pessoas podemos comparar os irmãos da parábola? 

 

 
 

 

      

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 
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