
  

CÉLULA 24/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Em sua opinião o que mais leva uma pessoa a se afastar de Jesus?  
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: NÃO PERCA JESUS 

Lucas 2: 41-52 

 

Complementar: João 15:5 b “porque sem mim nada podeis fazer”. 

 

Introdução: Todos os anos a família de Jesus subia a Jerusalém para as festas de Páscoa, como 

de costume. Terminando a festa, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem, pois 

pensavam que vinha em suas companhias. Buscando a encontrar Jesus, foram a parentes e 

amigos e não o encontraram, decidiram voltar a Jerusalém e encontraram depois de três dias no 

templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os, e interrogando-os, e todos admiravam a sua 

inteligência. 

Imagina como foi desesperador para os pais, perder uma criança de 12 anos e só encontrar 

depois de três dias? Porém, não era qualquer pessoa que eles perderam, mas sim Jesus. Quantas 

pessoas neste tempo difícil estão se esfriando na fé, e morrendo espiritualmente e perdendo 

Jesus. (João 15:5b) “Porque sem mim nada podeis fazer”.  

 

ALGUNS CUIDADOS PARA NÃO PERDERMOS JESUS.  

 

1) Cuidado com os costumes e rotinas.  

(v.42) “E, tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa”. 

 

Costumes bons: ser pontual / tirar o sapato antes de entrar na casa / orar de madrugada / ler a 

bíblia todos os dias / beber água todos os dias para uma boa saúde e outros. 

Costumes ruins: gastar o que não pode / murmurar em tudo / procurar defeito em tudo / não 

acreditar em nada e outros.  

Já fazia 12 anos que José e Maria conservavam o costume de ir para o Templo. Mas chegou um 

tempo que eles perderam Jesus sem perceber. Quantos de nós já deixamos Jesus para traz sem 

se quer percebemos? Precisamos tomar cuidado para não vivendo apenas em rotina sem a 

presença Jesus. (leia Ap 3:14-20) 



2) Não comece uma nova jornada sem Jesus  

(v.44) “Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um 

dia, José e Maria caminharam o dia inteiro sem Jesus”. 

 

Quantas vezes começamos uma viagem sem Jesus?  

- Não são poucos que começam um ministério sem Jesus. 

- Um casamento sem Jesus. 

- Um projeto sem Jesus. 

 

E triste ver que José e Maria, só perceberam a ausência de Jesus quando estavam no fim da 

viagem. 

 

3) Não busque Jesus em lugares errados. 

(44b) “e procuravam-no entre os parentes e conhecidos”;  

(Lucas 24:-5) “E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes 

disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos?”  

 

4) Eles encontraram Jesus no templo. 

(46a) “E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo”. 

 

“O lugar a onde o Senhor o colocou, será o lugar da sua vitória”.  

- Abrão (Leia Gn 13:1-3). 

- Elias vai para Sarepta. (1 Reis 17:8-9) “Então veio a ele a palavra do SENHOR, dizendo: Levanta-

te, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali; eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que 

te sustente”. 

- Naamã mergulhou no Jordão para seu milagre.  

- Não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. 

- Lance a rede para direita. 

- (João 14:1-2) “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa 

de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar”.  

 

CONCLUSÃO: Não perca Jesus. Não se afaste do Templo. Não permita que o diabo use o medo, 

a crise, o vírus para esfriar sua fé em Jesus. Que nesse dia possamos trazer Jesus de volta ao 

centro de nossas vidas!!! 

____________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Mateus 6:19-21 – Devemos em primeiro lugar buscar as coisas de Deus e as demais Ele nos 

supri, pois conhece as nossas necessidades. 

______________________________________________________________________________ 

 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 03/07 – Vigília início às 23h 

Dia 04/07 – Culto da Família, às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal do 

YouTube MDP12-Sede Oficial (Se inscreva no canal e ative o sininho). 

Dias 16 e 17/07 – Conferência Jump 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


