
Retomando: O desafio da semana passada foi o de separar na agenda um tempo para estar com a
família para orar e falar a palavra e tornar isso um hábito. Como está sendo esse desafio na sua casa?
Vocês estão conseguindo separar esse tempo?

Estudo 22 –Os Tesouros Perdidos no Lar

 Resumo:Esta semana, veremos a respeito de algumas coisas que perdemos dentro da nossa
própria casa e muitas vezes sequer percebermos. Coisas muito valiosas que precisam se
encontradas com urgência. Aprenderemos os passos que Jesus nos ensina para que possamos
resgatar o nosso bem mais precioso.

Texto: Lucas 15: 8-9.

Introdução: Você já deve ter percebido que vivemos em meio a um mundo de valores tão
distorcidos e onde a propagação de princípios que são contra a palavra de Deus tem sido
insistentemente difundidos. Pensamentos e valores errados acabam parecendo normais e certos. Aos
poucos muitas mentes têm sido tomadas e muitos valores têm sido lapidados com a forma do
mundo. Muitas vezes, sequer nos damos conta de que já mudamos os nossos conceitos. Coisas que
antes pareciam inaceitáveis, hoje, já podem ser repensadas e quem sabe, até mesmo aceitas.

1)Você já perdeu alguma coisa de valor dentro da sua própria casa?
Todos já perdemos algo importante ou valioso dentro da nossa própria casa. Se algo valioso é
perdido, é normal que se inicie uma busca minuciosa até que seja encontrado. Porém, quando se
trata de uma perda que acontece dentro de casa, logo o pensamento é: Bom, está dentro de casa, uma
hora aparece. Quem nunca descansou neste pensamento? Nosso coração logo se acalma porque
pensamos que se está em casa, mesmo que perdido, então não devemos nos preocupar.
Infelizmente é este mesmo pensamento que vem à mente quando perdemos dentro da nossa
própria casa, valores preciosos. Na maioria das vezes, a perda é tão sutil que sequer é
percebida. Aos poucos passamos a aceitar dentro da própria casa, coisas que antes eram
inadmissíveis. Talvez você mesmo já tenha reproduzido o velho ditado: Se não pode com eles,
junte-se a eles! Infelizmente é esse o pensamento da grande maioria das pessoas. A ação de satanás
contra a família acontece em todos os lugares (trabalho, escola, redes sociais, TV, etc) mas
percebemos que ela só se consolida quando dentro de casa não há o cuidado necessário com os
valores e princípios. O texto que lemos no início nos fala a respeito de uma mulher que tinha dez
drácmas e perdeu uma dentro de sua casa. Ela poderia ter pensado: não tem problema pois eu tenho
outras nove. Mas Jesus nos conta que imediatamente ela inicia a sua busca. A dracma era uma
unidade de valor da época. Não importa se somente uma coisa foi perdida dentro da sua casa,
ela é valiosa e deve ser resgatada. Talvez o que você perdeu foi o convívio com alguém da sua
casa, ou então você percebeu que aos poucos, o respeito entre os familiares se foi. Não importa
o que foi perdido, decida hoje a fazer como a mulher da narrativa de Jesus e inicie uma busca para
que seja resgatado. Com certeza, há muitos tesouros dentro da nossa casa, não permita que
nenhum se perca.



2)Você sabe como fazer para resgatar o que de valioso foi perdido?
Vemos muitas pessoas que simplesmente desistem de procurar o que foi perdido e se acomodam,
permitindo que a vida prossiga (de maneira insuportável), sem se moverem em resgate do bem
precioso. Porém, a vida se torna assim, insustentável, fazendo com que lá na frente, a família de
desestabilize a ponto de ruir. Mas Jesus nos ensina que a realidade da nossa casa pode ser diferente
se seguirmos os passos que Ele nos ensinou através dessa preciosa parábola.

I – Reconhecer que perdeu algo valioso. É necessário que estejamos atentos para perceber que
algo valioso foi perdido. Muitos sequer se dão conta de que perderam algo dentro de casa,
justamente porque não estão dentro de casa, não estão atentos à sua família e suas
necessidades. Quando percebem, os filhos já estão envolvidos em relacionamentos ilícitos ou com
drogas, o cônjuge já não tem mais o prazer de estar em família ou os pais já não ligam mais para as
escolhas dos filhos. Reconheça hoje que perdeu algo valioso dentro de sua casa e comece a agir.

II – Procure dentro de casa o que você perdeu em casa. Aquilo que se perdeu dentro de casa não
será encontrado fora de casa. Não há escola que resolva, ou bem material que traga de volta o que
esta perdido dentro da sua casa. Pessoas que perderam o amor por seu cônjuge, não o
encontrarão em relacionamentos extraconjugais, filhos que perderam a confiança de seus pais
não a encontrarão em coisas fora de casa, pais que perderam o relacionamento com seus filhos
não o encontrarão no trabalho. Procure agir de maneira prática dentro de sua casa, aja diretamente
onde você percebe que foi a perda. Procure dentro de casa o que você perdeu em casa.

III – Procure diligentemente até encontrar.Jesus nos conta que a mulher, a fim de encontrar a
dracma, pegou uma vassoura, acendeu a luz e procurou minuciosamente até encontrar. Varra a sua
casa, remova as sujeiras que entraram, acenda a luz da palavra de Deus e não desista até você
encontrar. A sujeira e a escuridão são um grande empecilho para se encontrar o que está
perdido. Não desista. Continue procurando.

Conclusão: Não podemos permitir que coisas valiosas continuem perdidas dentro da nossa própria
casa. Precisamos agir para buscar e encontrar o que está perdido. Jesus nos conta que quando a
dracma foi encontrada houve grande alegria e até mesmo as vizinhas se alegraram com a mulher.
Busque encontrar os tesouros perdidos no seu lar e com certeza haverá grande festa. Você deseja
isso para a sua família? Se compromete a procurar o que está perdido? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Separe um tempo para orar e pedir ao Espírito Santo que mostre a você se existem tesouros
perdidos dentro da sua casa que você ainda não conseguiu perceber. Assim que você for percebendo,
anote-os numa folha e inicie a busca até encontrar. Aja de maneira prática de acordo com o tesouro
que você perdeu.


