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A Ovelha, A Dracma 
e O Pródigo
Quebra-gelo (5 min)
Já perdeu algo muito importante para você? Qual foi seu sentimento?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 15:1-32

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 No capítulo 15 de Lucas, encontramos três parábolas de Jesus. 
Elas são complementares e mostram uma progressão interessante. 
 O texto começa com a ovelha, que se perdeu. O pastor deixa 
as 99 no aprisco e sai pela noite escura em busca da ovelha que se 
havia perdido. Com certeza, o Bom Pastor é Jesus, que “dá a sua vida 
pelas suas ovelhas”. Nisso ele se torna modelo para todos os líderes 
que precisam dar conta do seu rebanho.
 Na segunda parábola, a mulher perde um dracma dentro de 
sua casa. Note que ela perdeu dentro da própria casa. Aquela mulher
importou-se com sua perda. Ela começou a fazer uma varredura geral, 
querendo encontrar o que havia perdido, e não descansou enquanto 
não encontrou. Depois, ela celebrou com suas amigas. Será que algo
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está perdido dentro de nossa casa?
 A terceira parábola é a do fi lho pródigo, aquele que abandonou 
seu pai, seu irmão, sua casa e foi para uma terra distante em busca 
da felicidade. Ele não encontrou o que esperava. Iludiu-se. Sofreu. 
Arrependeu-se e voltou ao convívio com a família. Foi recebido com 
honra de fi lho especial. Ele estava perdido e foi achado.
 Não importa se você é um líder, uma dona de casa ou um fi lho 
que se perdeu, se há uma ovelha perdida lá fora, se há uma dracma 
perdida dentro da casa, se você mesmo está perdido, sempre é tempo 
de ser achado.

Refl exão
1. Você acha que as lideranças eclesiásticas têm feito um bom 

trabalho em resgatar ovelhas perdidas? Por quê?
2. Pense por um momento: o que está perdido dentro de sua casa 

que precisa ser encontrado? 
3. Você conhece algum “fi lho pródigo” que está longe da casa de seu 

Pai? O que você pode fazer para ajudá-lo?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e agradecer a 
Deus por ser o Bom Pastor e ter nos resgatado.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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