EM BUSCA DO QUE SE PERDEU!
Ministrada na Embaixada às Nações em Porto Velho pelo Pr. Fábio Ramos 01/04/2018.
“JUNTOS” Efésios: 2: 22
REFLEXÃO/DINAMICA:Livre
Texto base: Lucas 15:3-32
RESUMO DA MENSAGEM
Todos nós já perdemos algo importante de valor sentimental, emocional ou financeiro que nos deixou triste e
trouxe uma lacuna em nossa vida, todavia, quando encontramos o que haviamos perdido, nos enchemos de alegria
novamente. As três parábolas que Jesus traz em Lucas 15: 3-32 falam de algo muito importante que se perdeu e
precisava ser achado, bem como sobre a alegria de se achar o que estava perdido (ovelha, dracma e o filho). Fala do
RESGATE DOS VALORES PERDIDOS. E que Valores seriam esses?
1º VALOR DO PRÓXIMO: (Lucas 15:3-7) Essa parábola fala sobre o valor do nosso próximo para cada um de nós e
o valor de uma vida para Deus. O mundo tem evoluído em várias áreas, a exemplo da ciência e da tecnologia, contudo, o
amor e preocupação pelo próximo (amigos/familiares/parentes) tem se esfriado. As pessoas só tem pensado em si
mesmas. O sentimento de solidariedade e comoção pelas outras pessoas só tem aflorado em situações de calamidade,
tragédias e crises.
Jesus nos ensina a investir sempre nas pessoas, mesmo que elas nos decepcionem, ofendam ou nos traiam. Assim
como na parábola da ovelha perdida podemos dizer que cada pessoa tem um valor impar diante de Deus, ninguém é
despresível ou descartável. Em todo instante precisamos nos importar mais com o nosso próximo para que nenhuma vida
confiada em nossas mãos se perca, assim como Jesus disse em João 17: 12 “tomei conta deles; e nenhum se perdeu”.
Nos últimos tempos, temos sido descuidados e muitas vezes sem foco nos propósitos de Deus e, por isso, muitas
vidas tem se perdido, seja na nossa família, célula ou igreja. Da mesma forma que Jesus nos mostra a preocupação do
pastor em ir atrás da ovelha perdida nós também devemos nós preocupar com as pessoas que se perderam indo a
procura delas, porque para Deus uma vida vale mais que o mundo inteiro. (João 3: 16). Se “O filho do Homem veio para
buscar e salvar quem está perdido” (Lucas 19: 10) nós que somos imitadores de Cristo igualmente devemos demonstrar
todo nosso amor e cuidado pelo próximo (desviados, familiares, amigos, recém-convertidos), pois se amamos a Deus
amamos pessoas, e se servimos a Deus servimos pessoas.
2º VALORES DE FAMÍLIA, DE RELACIONAMENTOS: (Lucas 15:8-10). Essa parábola aponta para os princípios e
valores familiares perdidos, principalmente entre o casal e entre os pais e os filhos. Precisamos valorizar e restaurar o
relacionamento familiar, trazendo de volta o respeito, amor, atenção, carinho, unidade, perdão e outros valores perdidos
com o tempo.
VARRER É TIRAR A SUJEIRA. Para restaurar o amor nos relacionamentos precisamos PERSEVERAR em retirar toda
a sujeira e entulho que sufocam esses relacionamentos. Precisamos trazer Deus (Salmo 119: 105) para dentro da nossa
casa, nosso lar precisa ser um porto seguro, lugar de oração, leitura e estudo da palavra.
3º VALORES DO REINO DE DEUS: (Lucas 15: 11-32) Essa parábola aponta para a responsabilidade de cada um de
nós recebermos de braços abertos aqueles que se encontravam distantes da presença de Deus. Na casa de Deus todos
são igualmente valiosos, ninguém é melhor que ninguém. Casa um tem um papel importante de sevir o próximo,
propagar o evangelho e gerar frutos dignos de arrependimento para Glória de Deus. Por isso precisamos congregar
sempre na igreja e nas células para ficarmos fortalecidos e ajudar o irmão que estiver fraco na fé (Hebreus 10: 25).
Muitos servem a Deus como EMPREGADOS e não como FILHOS. Fazem por obrigação esperando recompensa e
se esquecem que não tem salário e sim herança.
Como podemos observar nas três parábolas citadas, nosso pai celestial é um Deus que ama restaurar vidas e
festejar todas as vezes que se encontra aquilo que se tinha perdido. Nós, como filhos que somos, também devemos nos
alegrar com ele, pois afinal todas as coisas que necessitamos já nos foram dadas nas regiões celestiais por herança.
PONHA EM DISCUSSÃO:
Como tem sido a nossa vida em relação ao próximo?
O que foi perdido e precisa ser restaurado?
Você é um Empregado ou Filho de Deus?

FIQUE LIGADO NA AGENDA DA IBN: (69) 3225-0776 – mda@asnaces.com.br
- 03/04 a 07/04 – Escola Profética Global
- 13/04 – Louvorzão na ROOTS Teens
- TADEL – todas as terças-feiras as 20hs
- 15/04 – Quilo do Amor
- 07/04 a 08/04l – Aniversário IBN
- 14/04 – Festival Tambaqui IBN
- Culto de Restituição - todas as sextas-feiras as 20hs;
- 26 a 28/04 – Clínica da Alma
- 09 a 30/07 EIFOL

