
  

CÉLULA 33/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Você já perdeu algo de valor na sua vida? Qual foi a sensação?  

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 

 
 

TEMA: NÃO PERCA A DRÁCMA 
Lucas 15:1-3 e 8-10 

 
Para quem Jesus estava ilustrando esta parábola? Fariseus e Escribas 
Fariseus: Judeus devotos a Torá (os cinco primeiro livros da Bíblia sagrada) 

Escribas: Doutores judeus que tinha a importância de interpretar a lei. 
 

Os fariseus e escribas eram ignorantes ao verdadeiro propósito de Jesus, o qual era salvar os que 

haviam se perdido, assim eles murmuravam porque Jesus assentava com os pecadores e 

publicamos, e os ensinava. 

 

Jesus começa a contar três parábolas, porém vamos focar na dracma perdida, que mostra uma 

mulher que ao perder algo precioso, foi à sua procura diligentemente, sem hesitar até encontrar.  

 

Quem conhece a parábola sabe que o requisito básico para que a dracma fosse encontrada foi 

acender a luz. Só encontramos o que perdemos quando acendemos a luz. O escuro dificulta o 

reconhecimento e a procura. O ato de varrer significa tirar a sujeira. 

A igreja é responsável por tirar toda sujeira com diligência, amor e cautela. 

 

1. ACENDENDO O CANDELABRO - A primeira atitude de alguém que procura algo é iluminar 

ao máximo o ambiente para enxergar da melhor forma possível. O candelabro é um sinal no 

mundo espiritual. Jesus disse que Ele é o candeeiro de ouro que anda no meio da Igreja, na nossa 

casa, dentro de nós (Ap. 1:12-15). A menorah significa que por sete dias na semana, não faltará à 

luz de Deus na sua casa. Onde existe a luz de Deus, as trevas não podem entrar. E o que a luz 

faz? Revela a sujeira.  

 

Quando a luz é acesa e uma busca diligente se inicia, muitas sujeiras que estavam escondidas 

começam a aparecer. O desejo de Deus é que tiremos da nossa vida tudo o que não O agrada, e 



isso só é possível se nos voltarmos aos princípios da Palavra. A luz da Palavra de Deus arrancará 

da sua vida todas as trevas e o conduzirá por um lugar seguro.  

 

2. O VALOR DA DRACMA - A dracma foi perdida dentro de sua casa, a qual possui um valor 

sentimental importantíssimo. Quando custa a sua família? Não tem preço!!! 

A dracma representava uma aliança. Toda mulher casada usava um enfeite na testa formado por 

dez moedas de prata, que representava um valor inexplicável. Perder uma dracma significava 

colocar em risco a sua fidelidade. Cuidado! 

 

Muitas pessoas perderam coisas de valorosa importância, mas hoje é o seu dia de achar a 

dracma, por que a sua vida e a sua casa receberão uma limpeza de Deus. 

 

Anos atrás os nossos pais tinham preocupação com a influência do mundo nas ruas, hoje a maior 

preocupação de toda a família, é não nos perdemos dentro da própria casa, o que temos de maior 

valor, com diversas oportunidades malignas do inferno através das imagens do celular nos nossos 

olhos. 

Mateus 6:22-23 “A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, 

todo o teu corpo terá luz; Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, 

portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas!” 

 

3. UMA MULHER ESTRATEGISTA - É interessante a postura da mulher, que não aceitou aquela 

situação e decidiu procurar até encontrar a dracma, e no momento que encontrou ela não 

guardou em um lugar seguro por medida de segurança, mas a atitude foi usá-la e chamar todos 

os seus vizinhos para se alegrar com ela o acontecimento na sua vida. 

 

Que mulher estrategista! Compartilhou a bênção com todos os vizinhos, achou algo precioso que 

estava perdido. 

(v.8-9) “E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei 

a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se 

arrepende”. 

 

CONCLUSÃO: A Igreja de Jesus é convocada a buscar diligentemente os perdidos e pecadores 

ao arrependimento. Precisamos, assim como Jesus, a dar valor às vidas e não fazermos como os 

fariseus e escribas, que murmuravam porque Jesus estava dando nova oportunidade. 

 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Mateus 6:19-21 – Sou dizimista porque o meu rico tesouro está nos céus. 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dias 11 e 12/09 – Encontro de Juniores 

Dia 12/09 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

YouTube (MDP12 Oficial).   

DIAS 17 e 18/09 – CONGRESSO DE MULHERES 

De 24 a 26/09 - Encontro de Homens da Equipe 1 

 

 

 

 
- 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 


