
Lição 09 – Você é muito importante 
para Deus 

A maior prova do amor de Deus por você  

Seu valor para Deus pode ser medido pela passagem de João 3:16, considerada 

por muitos estudiosos como o versículo mais importante da Bíblia: “Porque 

Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo o que 

nEle crer não pereça, mas tenha a vida eterna” (NVI). 

A parábola da ovelha perdida  

“Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vocês tem cem ovelhas e perde 

uma, será que não deixa as noventa e nove no campo para ir atrás da ovelha que 

se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, com muita alegria a coloca nos 

ombros. Chegando em casa, reúne amigos e vizinhos, para dizer: Alegrem-se 

comigo! Eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu lhes declaro: assim, 

haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 

noventa e nove justos que não precisam de conversão” (Lucas 15:3-7 – VC). O que 

é uma parábola? Do grego parabole, significa narrativa curta, em muitos casos 

erroneamente definida como fábula. Sua característica é ser encenada1 por 

seres humanos e possuir sempre um fundo moral. Jesus tinha um jeito especial 

de ensinar o povo. Em certa ocasião decidiu não citar as Escrituras, mas recorreu 

ao trabalho diário do israelita comum. As verdes pastagens dos planaltos da 

Judeia se estendiam à vista dos ouvintes, e vários deles eram pastores (criadores 

de ovelhas). Todos conseguiam entender perfeitamente o que Ele desejava lhes 

transmitir. A ovelha perdida do rebanho é a mais frágil de todas as criaturas. 

Precisa ser procurada pelo pastor, pois não pode, sozinha, encontrar o caminho 

de volta. O mesmo acontece com alguém que se desvia de Deus; está tão 

desamparado quanto a ovelha, e se o amor divino não for salvá-lo, jamais 

poderá encontrar o caminho de volta. 

Da mesma forma Ele procura por você. Quer tê-lo(a) ao Seu lado, quer sua 

salvação, custe o que custar. Não há dúvida de que você quer ser feliz. Deus 

quer livrá-lo(a) de uma vida vazia e de um futuro sem sentido.  

Para que isso ocorra você tem de tomar somente uma decisão: deixar que o 

Reino de Deus habite em seu coração. Nunca se esqueça de que você é muito 

importante para o Senhor Jesus! 

Recapitulando 

(a) A passagem de João 3:16 é considerada o versículo central da Bíblia, pois 

expõe o grande plano de Deus em favor do perdido ser humano. 

                                              
1
 Encenada, encenar: levar à cena; representar em peça teatral ou cinematográfica. 



(b) Na parábola da ovelha perdida, Jesus revelou ao coração dos ouvintes a 

intenção de Seu Pai em tê-lO enviado ao mundo para salvar o perdido 

pecador. Assim como a ovelha não tem senso de direção se ficar 

entregue à própria sorte, do mesmo modo o homem só se afundará cada 

vez mais no pecado se a Divindade o deixar sozinho procurando o 

caminho de volta. Ver Lucas 15:3-7. 

(c) Deus quer que você se coloque no lugar da ovelhinha perdida, e 

permita-Lhe exercer sua função de Pastor Redentor. Deixe-O envolver 

seu coração e dar-lhe a paz que tanto tem procurado por toda a sua 

vida. Ver Isaías 1:19; 49:15. 

Teste lição 09: 

Relacione a coluna da esquerda com a sua continuação na coluna 

da direita: 

(a) O quanto você vale para Deus pode ser 

medido pela passagem de João 3:16 

(b) “Porque Deus tanto amou o mundo que 

deu o seu Filho Unigênito, 

(c) “Se um de vocês tem cem ovelhas e 

perde uma 

(d) O que é uma parábola? 

(e) Da mesma forma Ele procura por você 

( ) para que todo o que nele crer não pereça, 

mas tenha a vida eterna” 

( ) considerada por muitos estudiosos como o 

versículo mais importante da Bíblia. 

( ) será que não deixa as noventa e nove no 

campo para ir atrás da ovelha que se perdeu, 

até encontrá-la? 

( ) Quer tê-lo(a) ao Seu lado, quer sua 

salvação, custe o que custar. 

( ) Do grego parabole, significa narrativa 

curta, encenada por seres humanos, 

possuindo sempre uma razão moral.



 


