
 

  Semana de 10 à 16 de  

  Dezembro de 2018. 

 

Hoje iniciaremos o nosso GF com a 

leitura da passagem bíblica de Lucas 2:41-52. 

Nessa semana o nosso objetivo é alertar 

sobre os perigos da rotina e das ações 

automáticas que passamos dentro da nossa 

igreja e em nossa vida cristã, e como podemos 

estar perdendo o que é essencial, e nem 

perceber. Veja que os pais de Jesus pensaram 

que ele estivesse com eles, porém o que vimos 

foi o contrário. Observe: 

 

1. MARIA E JOSÉ PERDERAM 

JESUS DE VISTA: Seus pais haviam se 

tornado tão ocupados com outros assuntos que 

perderem seus olhos e atenção de seu filho 

Jesus. Para eles Jesus estava ali perto deles. 

No livro de Hebreus 12:1-2, o autor nos 

desafia a jamais perdermos Jesus de vista: a 

nunca tirarmos os olhos de Jesus: “Portanto, 

também nós, uma vez que estamos rodeados 

por tão grande nuvem de testemunhas, 

livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do 

pecado que nos envolve, e corramos com 

perseverança a corrida que nos é proposta, 

tendo os olhos fitos em Jesus, autor e 

consumador da nossa fé.” 

 

2. MARIA E JOSÉ PERDERAM A 

COMUNHÃO COM JESUS: a partir do 

momento que temos relação com Jesus ela é 

para sempre, porém a nossa comunhão com 

Ele é frágil. 

Por isso devemos sempre ficar atentos 

ao que o Apóstolo João disse em I João 1:6-7:  

“Se dissermos que temos comunhão com ele, e 

andarmos nas trevas, mentimos, e não 

praticamos a verdade; mas, se andarmos na 

luz, como ele na luz está, temos comunhão uns 

com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho 

nos purifica de todo pecado”. 

 

3. MARIA E JOSÉ PERDERAM A 

COMUNHÃO E NÃO PERCEBERAM 

ISSO: era tão normal eles irem todos os anos 

a festa de páscoa e depois voltarem para casa e  

 

todos chegarem juntos, que naquele ano eles 

nem perceberam que tinham perdido 

comunhão com seu filho Jesus. Para eles Jesus 

estaria no meio dos companheiros de viagem. 

 

4. JOSÉ E MARIA PROCURARAM 

EM TODOS LUGARES POSSÍVEIS 

ANTES DE IREM AO TEMPLO: aqui 

nesse ponto aprendemos que Jesus somente é 

encontrado quando voltamos ao lugar onde o 

deixamos. Independentemente se o vemos ou 

não, se o ouvimos ou não, ou se percebemos 

ou não sua presença conosco, parece que 

achamos que é obrigação de Jesus estar 

conosco. Esquecemos que é nossa obrigação 

verificar se ele está conosco.  

E é pensando assim que vemos muitas 

pessoas se distanciando de Jesus, sem se 

distanciar da igreja. Vão perdendo aos poucos 

a percepção íntima que verifica se Ele está ou 

não conosco. 

Infelizmente, muitas pessoas não têm 

intimidade com Jesus, e que apesar de seus 

olhos nunca o enxergarem, seus ouvidos nunca 

o escutarem, acreditam que pertencendo a um 

determinado grupo, consideram que podem 

dizer que estejam andando com Jesus, e que 

Ele está por perto, em algum lugar no 

caminho. 

 

CONCLUSÃO: 

José e Maria perderam Jesus no lugar 

menos provável, no templo. Por mais que 

pareça ser impossível, nós podemos perder 

Jesus no templo quando ficamos apenas 

focados em participar de um culto, nas 

amizades da igreja, no pregador ou cantor que 

foi convidado, e menos com o próprio Senhor 

Jesus. Saiba que é sempre a nossa 

responsabilidade de não perdemos Jesus em 

nossa caminhada, e não do próprio Jesus. 

Busque-o e não perca Ele de vista. 

             
           

 
                  

Não perca Jesus por nada! 

Versículo da semana: 
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz 

está, temos comunhão uns com os outros, 
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos 

purifica de todo o pecado.”  

1 João 1:7 


