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1. Encontro - Quebra-gelo: Que coisa você já perdeu e gostaria de recuperar? 

 
2. Exaltação:  
 
3. Edificação:  

RESGATANDO OS VALORES PERDIDOS NA FAMÍLIA – Lucas 15.8,9 
8. Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, 
varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la? 
9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: “Alegrem-se comigo, pois encontrei minha 
moeda perdida”. 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
Introdução: Geralmente quando perdemos algo de valor, empregamos todo esforço para encontrar. 
No texto lido, Jesus contou essa Parábola sobre o comportamento de uma mulher quando perde 
uma dracma (moeda), e ela fica desesperada e procura diligentemente até achar. Assim como uma 
mulher que perde sua dracma, nós também, muitas vezes, perdemos algo de valor na nossa família 
e também, como ela, precisamos colocar todo o nosso esforço para resgatar esse valor. 
 
1. Para resgatar os valores perdidos na família – decida ser o primeiro a procurar por esses 

valores perdidos 

 Quais as consequências na família se não nos dispormos em buscar por esses valores 
perdidos? 

 
2. Para resgatar os valores perdidos na família – valorize os pequenos detalhes 

 O que é para você, na prática, valorizar os pequenos detalhes na família? Cite alguns 
pequenos detalhes que você considera importante ter na sua família. 
 

3. Para resgatar os valores perdidos na família – não aceite a perda como natural 

 O que você pode fazer, na prática, para buscar esses valores perdidos? 
 

4. Para resgatar os valores perdidos na família – varre aquilo que precisa ser varrido de sua vida 

 Que mudança precisa acontecer primeiramente em sua vida para o bem de sua família? 
 

5. Para resgatar os valores perdidos na família – só pare quando o valor for encontrado. 

 Essa mulher só parou quando encontrou a moeda perdida.  Que lição você aprende com 
isso? 

 
 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
 

 
 
 


