
 

 

ATITUDES CERTAS DIANTE DAS PERDAS

 

Introdução: Perder algo de valor é uma 

experiência terrível, porém todo homem passa 

por esta experiência. Talvez por isso Jesus fez 

questão de ensinar seus discípulos sobre perdas, 

e também sobre a necessidade de buscar aquilo 

que foi perdido. Muitas vezes perdermos algo de 

valor e nos conformarmos com as perdas. É 

claro que existem perdas que de fato são 

irreparáveis como, por exemplo, a vida. Mas há 

perdas que não devemos nos conformar com 

elas. Nesta noite vamos aprender juntos: 

 

ATITUDES QUE DEVEMOS TOMAR 

DIANTE DAS PERDAS. 

 

1ª Atitude – Acender a Luz – Lucas 

15-8 

Na parábola contada por Jesus, a 

primeira atitude tomada pela mulher que havia 

perdido a dracma, foi acender a candeia (luz). 

Em João 8:12 Jesus disse: Eu sou a luz do 

mundo; quem me segue não andará em trevas, 

mas terá a luz da vida. Muitas coisas de valores 

se perdem em nossas vidas por falta de luz 

espiritual. Jesus é luz que nos ilumina. Por isso a 

primeira coisa que precisamos fazer para 

recuperar algo perdido é acender a lâmpada do 

Espirito Santo em nossas vidas.  

 

2ª) Atitude – Se esforçar para 

recuperar – Lucas 15:8 

A Bíblia diz que a mulher que perdeu 

uma dracma, varreu toda casa, isto indica 

esforço. Ela também procurou com diligência, 

isto é, ela trabalhou com dedicação. Muitos de 

nós, não temos nos esforçado para recuperar 

valores perdidos. Mas Jesus nos ensinou que 

esforço é uma atitude indispensável para 

recuperar aquilo que perdemos.  

 

3ª) Atitude – Se importar com aquilo 

que foi perdido – Lucas 15:3-5 

Nesta parábola, o homem tinha cem 

ovelhas e perdeu apenas uma. Mas para ele essa 

ovelha era tão importante, a ponto de deixar as 

noventa e nove, e ir em busca da perdida.  

 

 

 

 

 

Muitas vezes perdemos valores espirituais, 

morais no casamento, na família, e não damos a 

importância que deveríamos dar. Com isso, 

muitos valores importantes vão se perdendo em 

nossas vidas e ficamos conformados.  

 

4ª) Atitude - Não perder a esperança – 

Lucas 15:11-13 

Na parábola do filho pródigo, 

aprendemos que há certas perdas na vida, que 

não podemos fazer nada, a não ser esperar com 

fé o mover de Deus. O Pai do filho pródigo, não 

pode impedir seu filho de ir, mas ele tinha 

esperança que um dia ele voltaria. Assim 

também, nunca devemos perder a esperança de 

recuperar aquilo que perdemos.  

 

CONCLUSÃO: Nas três parábolas 

contadas por Jesus, houve muita alegria quando 

as pessoas encontraram o que havia se perdido, 

na sua vida não será diferente, Deus vai 

transformar as lágrimas de tristeza pelas perdas, 

em lágrimas de alegria. Deus vai restituir tudo 

àquilo que você perdeu! 

SEMANA 09 À 15 DE 

AGOSTO DE 2021. 

Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se 

perder uma dracma, não acende a candeia, e 

varre a casa, e busca com diligência até a achar? 

Lucas 15:8 


