
 

 
O VALOR DE CADA PESSOA! 

 

Hoje vamos falar sobre o amor de Deus 

por todas as vidas e que é este amor que nos 

motiva e é o nosso combustível para 

conquistarmos almas para o Senhor Jesus! 

Servimos e amamos a Deus, quando 

servimos e amamos as pessoas! 

Vamos juntos ler uma parábola 

importante nas escrituras, segundo Lucas 15.1-7. 

E Chegavam-se a ele todos os publicanos 

e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os 

escribas murmuravam, dizendo: Este recebe 

pecadores, e come com eles. E ele lhes propôs 

esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, 

tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não 

deixa no deserto as noventa e nove, e vai após a 

perdida até que venha a achá-la? E achando-a, 

a põe sobre os seus ombros, jubiloso; E, 

chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, 

dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já 

achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que 

assim haverá alegria no céu por um pecador que 

se arrepende, mais do que por noventa e nove 

justos que não necessitam de arrependimento. 

De acordo com esta parábola vamos fazer 

o mesmo paralelo em nossa reunião, utilizando a 

palavras ovelhas para referirmos as pessoas (Nós 

somos ovelhas – amém!?). 

Observemos, de início, que Jesus ao 

contar esta parábola deixou bem claro o amor que 

Ele tem pelos perdidos, pois a parábola nos 

mostra o incomparável amor de Jesus e também 

nos chama a atenção para nossa responsabilidade 

em demonstrar este mesmo amor a outras 

pessoas. 

 

1º) O Ensinamento de Jesus com esta 

parábola: 

 

I – Jesus destacou o valor de cada ovelha 

na comparação com as 99 — “Que homem dentre 

vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, 

não deixa no deserto as noventa e nove, e vai 

após a perdida até que venha a achá-la?” 

Jesus bem nos ensina que o pastor deixa 

as 99 para encontrar a perdida. Observe que para 

Ele, não era a centésima, mas sim a primeira. 

“Ovelhas perdidas” precisam ser 

buscadas e por isso não podemos ficar esperando 

que elas encontrem sozinhas o caminho e 

apareçam à nossa porta. 

Com os nossos GF´s estamos caminhando 

ao encontro das ovelhas, para amar e cuidar bem 

delas! 

 

 

 

II – Jesus enfatizou a alegria de encontrar 

a ovelha perdida; “...E achando-a, a põe sobre os 

seus ombros, jubiloso; E, chegando a casa, 

convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: 

Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha 

ovelha perdida” 

 

III – Jesus confirmou a “festa nos céus”; 

“Digo-vos que assim haverá alegria no 

céu por um pecador que se arrepende, mais do 

que por noventa e nove justos que não 

necessitam de arrependimento.” 

Precisamos entender que a festa do pastor 

que encontra a ovelha perdida é apenas uma 

ilustração; MAS a festa nos céus é real! É 

verdadeira! 

 

2º) Jesus nos ensinou com o seu 

exemplo: 

Jesus atraía os pecadores 

(“aproximavam-se de Jesus”), nos fazendo 

entender que a postura religiosa as vezes pode 

fazer com que as pessoas se afastem de nós, 

porém a nossa conduta deve ser a de se aproximar 

das pessoas. 

Na Bíblia vemos até mesmo que em 

alguns casos Jesus chegou a ser ‘acusado’ de 

“amigo de pecadores” (Lc 7.34). 

Jesus pregava e ensinava; Ele, ainda, 

apresentava respostas aos que o contradiziam e, 

ainda, convivia com as pessoas que procurava 

evangelizar. A vinda de Jesus ao mundo é o nosso 

maior exemplo. Vamos ler juntos o versículo da 

semana e entenderemos o objetivo da vinda de 

Jesus. 

“Porque o Filho do homem veio buscar e 

salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10 

 

Conclusão: 

Encerraremos o nosso momento da 

palavra de hoje com uma afirmação muito 

importante. “Fomos alcançados pelo amor de 

Deus e agora somos chamados para ser 

instrumentos do Seu amor!” 

E, por fim temos a seguinte indagação 

para nós mesmos: Quantas “ovelhas perdidas” 

estão perto de você e precisam ser alcançadas por 

esse amor? 

“Porque o Filho do homem veio buscar e 

salvar o que se havia perdido.  

Lucas 19:10 
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