
ASSUNTO DA SEMANA : EM BUSCA DA OVELHA PERDIDA 

Curitiba, 11 de março de 2019 

Objetivo do encontro: Buscar o perdido, ver as pessoas como Jesus vê, reconhecendo que 
todos temos falhas e dificuldades, todos estamos perdidos em nossos pecados, mas Jesus 
vem em nossa direção para libertar do pecado e dar vida aos os perdidos. 

Para o líder:  Líder, o Projeto Casas de Paz tem como objetivo que em cada lar, pessoas se reúnam 
para conhecer, experimentar e viver um amor diferente, imensurável, de onde provém a verdadeira 
paz. O Projeto adota a mesma estratégia que Jesus utilizou em seu ministério, enviando seus 
discípulos a diversas cidades e povoados com uma missão: encontrar pessoas que estivessem 
abertas para receber a presença do Senhor na casa. O encontro inicial para as duplas está chegando, 
19/03/2019, no site da igreja tem o local para inscrição. Motive sua célula para participar e já ir 
formando as duplas e escolhendo a sua Casa de Paz. Peça para cada um da célula acessar 
www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz e se cadastrar como Mensageiros da Paz. 

 

 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

TÍTULO: Objeto Perdido 
Cada membro da célula vai contar de um objeto, pessoa ou animal, que tenha perdido e quando 
encontrou qual foi seu sentimento ou sua reação ao ver o que estava perdido e agora foi 
encontrado. 
Líder faça a relação entre a ovelha perdida e a satisfação do Pai e nós quando encontramos algo 
valioso que perdemos. 

20 MINUTOS 

1. Leiam: Mateus 18:12-14  

2. Música 1 Em Espirito em Verdade; 2 Sonda-me, usa-me 



MENSAGEM: Lc: 15:1-7    Em busca da ovelha perdida - Pr Marcílio de Oliveira 

INTRODUÇÃO: Jesus está ensinando uma multidão no capítulo 14:26, soma-se à multidão, 

pecadores, publicanos, cobradores de impostos, e os fariseus e religiosos que estavam sempre em 

torno de Jesus procurando algo para o acusar. Jesus se envolvia com todo o tipo de pessoas e 

colocava em xeque o modo de vida dos fariseus que não se misturavam com os pecadores. Jesus 

com o propósito de tratar o coração de cada grupo traz novo ensino a todos. Ele conta 3 parábolas: a 

da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Tudo isso para ensinar as razões pelas quais 

Ele se envolve com as pessoas e porque devemos fazer o mesmo hoje.  

 

1.BUSCAR O PERDIDO 

Jesus sabia que os fariseus não estavam abertos para refletir sobre as pessoas. Então Jesus fala de 

ovelhas, que era a principal atividade econômica de Israel. Usando esta didática comparou o povo 

perdido de Israel com as ovelhas desgarradas de um rebanho. 

Nós, assim como ovelhas, somos errantes pela vida, temos a tendência de nos afastar do pastor e do 

rebanho, nós também somos míopes espiritualmente e não discernimos tudo o que está 

acontecendo à nossa volta. Jesus vem em nossa direção porque nos ama e não quer nos perder. 

Por isso, eu e você também temos que ir em direção aos que ainda estão perdidos! Elas estão como 

nós já estivemos um dia! Precisam encontrar-se com Jesus, o pastor de suas vidas! 

2.CUIDAR E RESTAURAR OS FERIDOS  

Jesus e os fariseus, sabiam que ovelha não consegue cuidar de si mesma e quando achadas perdidas 
precisam que sejam trazidas até o rebanho. Assim como as ovelhas precisam ser cuidadas Jesus 
apresenta a 2ª razão pela qual ele se envolve com as pessoas: Uma vez encontradas, elas precisam 
ser cuidadas. Jesus vê que todos são igualmente carentes do seu amor e cuidado. Quando pessoas 
se encontram com Jesus, estão salvas do pecado e da morte, mas precisam receber o carinho, o 
cuidado para terem suas vidas restauradas. 
Sabe como Ele cuida de pessoas hoje? Por meio da minha e da sua vida! Nós somos os ombros, os 
braços de Jesus para trazer pessoas em segurança ao rebanho de Deus, a igreja! 
3.CELEBRAR A ALEGRIA DO ACHADO 

No verso 6: Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: “Alegrem-se comigo porque 

achei a minha ovelha perdida. ” Nessa última colocação, a pergunta retórica de Jesus continua: 

quem de vocês, uma vez tendo encontrado a ovelha perdida, não chegaria em casa e chamaria os 

amigos e vizinhos para contar que a encontrou e festejar o fato de ter encontrado essa ovelha? 

Assim também 

Deus celebra o resgate de nossas vidas.  Como não se alegrar quando alguém tem uma vida 

restaurada, transformada e sai da condição de miséria para recomeçar a viver? Ele tem prazer em 

celebrar a nova vida de seus filhos. 

 

35 MINUTOS  

1– Porque ser Mensageiro da Paz e se envolver com as pessoas hoje?  (caráter geral)  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como devemos ver as pessoas que ainda não conhecem a verdade do Evangelho? 

b) Jesus conhecendo o coração das pessoas usava estratégias para alcançá-las, como podemos fazer 

isso hoje com as pessoas que conhecemos? 

c) Porque devemos nos alegrar quando alguém rende sua vida a Jesus, como a ovelha perdida que 

foi encontrada?  

d) A ovelha perdida requer disposição do pastor para encontrá-la? Exemplifique.  Como nós 

devemos ser na busca para trazer o perdido a Jesus? 



 

3– Checagem 

a)  Por meio de nossas vidas, nós somos os ombros, os braços de Jesus para trazer pessoas em 

segurança ao rebanho de Deus. Como você tem se posicionado e buscado trazer pessoas a Jesus?  

 

15 MINUTOS  

Levar o Evangelho de Jesus as pessoas muda e restaura vidas. Aproveite e esteja unido a igreja neste 

Projeto da Casas de Paz e leve o amor de Jesus ao seu próximo. Acesse 

www.pibcuritiba.org.br/casasdepaz e se cadastre como Mensageiros da Paz! 

 

10 MINUTOS 

 

Orar uns pelos outros por suas necessidades. Orar pela nossa igreja, pelos nossos pastores e líderes. 
Orar pelo Projeto Casas de Paz. Orar pela nossa nação. 
 

 


