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Achados e Perdidos 
 

Lucas 15:8-10 

 
Introdução: no capítulo 15 de Lucas, Jesus profere três parábolas relacionadas com perdas. 
Primeiro, Ele fala de um homem que tinha cem ovelhas e uma se perdeu. Depois, faz uma 
pergunta sobre qual mulher que tendo dez dracmas (moedas), se perder uma, não acende a 
candeia, varre a casa e a procura diligentemente até achá-la. E por último, conta a história do 
filho que se perdeu na vida desperdiçando a sua parte na herança de seu pai. Na primeira 
parábola, é a ovelha quem se perdeu do pastor. Na terceira parábola, é o filho pródigo quem 
se perde ao deixar o pai (perda emocional, relacionada com o abandono). Porém, a diferença 
na parábola da moeda perdida é que a mulher perdeu aquilo que possuía.  

 
Quando perdemos alguma coisa, tendemos a nos culpar. Quantas pessoas vivem se culpando 
por oportunidades que deixaram passar, por momentos da vida em que não foram aplicadas e 
acabaram perdendo coisas que hoje elas valorizam. Muitas destas perdas estão relacionadas 
com a nossa negligência. Veja que o verso 8 diz que a mulher acende a candeia, varre a casa e 
então procura diligentemente. Ser diligente é o contrário de ser negligente, é o oposto do 
descaso, do relaxamento. Isso nos leva a entender que a mulher perdeu a moeda porque não 
fora diligente. Em outras palavras, podemos dizer que ela não foi cuidadosa com aquilo que lhe 
pertencia. 

 
Nesse estudo, nós veremos o que devemos fazer quando nos vemos diante de alguma perda 
motivada por nossa negligência. Basicamente, são três coisas: 

 
1. Acende uma candeia – a primeira providência da mulher foi acender uma candeia. Ela 

acendeu uma luz dentro da sua casa para iniciar a procura do que havia perdido. A Bíblia diz 
que Jesus é a luz do mundo. Isto quer dizer que para reconquistarmos aquilo que perdemos, 
precisamos iluminar a nossa vida por intermédio de um relacionamento pessoal com o Senhor 
Jesus, pois Ele é a luz. Aquilo que foi perdido será achado à medida que nos aproximamos do 
Filho de Deus.  

 
Querido (a), se você perdeu alguma coisa – quem sabe uma boa oportunidade profissional, 
algum bem que não foi bem administrado, o sonho de se formar num curso superior, ou até 
mesmo a sua família, não importa o que tenha sido –, para que você possa recuperar o que 
perdeu, para que você seja restituído, é necessário que seja acesa essa candeia na sua vida. E 
essa candeia tem nome, ela chama-se Jesus. Ele é a luz do mundo.  

 
Outro lado dessa questão, para que os nossos caminhos sejam iluminados e recuperemos o 
que perdemos é necessário buscar na Palavra de Deus as orientações necessárias. Muitas são 
as perdas que resultam de precipitações, falta de visão e direção. Conhecer a Palavra de Deus, 
que é a Bíblia, meditar nela, será uma fonte de inspiração e direção para vida. O Salmo 
119:105 diz: “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos”.  

 
2. Varre a casa – a segunda providência que ela tomou, foi varrer a sua casa. Ela olhou cada 

canto, cada palmo de chão, foi detalhista, minuciosa, perseverante até que encontrou a 
moeda. Recuperar o que perdemos, envolve esforço, vontade de reconquistar e trazer de volta 
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aquilo que se foi. No varrer a casa, está representado o trabalho que teremos de fazer para 
reconquistar o que foi perdido. É necessário jogar fora o lixo que acumulamos em nossa vida 
no decorrer dos anos, e que tem nos prejudicado e nos feito perder o que temos. 

 
Varrer a casa também traz consigo a ideia de colocar a casa em ordem. Muitas vezes, sofremos 
perdas porque não estamos organizados;  vivemos de qualquer jeito, improvisando o tempo 
todo, sem nenhum planejamento. E quando abrimos os olhos, lá se foi o que tínhamos e 
estimávamos. Muitas pessoas querem simplificar tudo dizendo que os problemas que estão 
enfrentando são de ordem espiritual. Todavia, existem muitos problemas que são de ordem 
administrativa. Portanto, se colocarmos a casa em ordem, se fizermos uma boa limpeza e nos 
organizarmos, recuperaremos o que perdemos.  

 
3. Alegrou-se com suas amigas – o terceiro ponto diz respeito à alegria que tomou conta 

da mulher, assim que encontrou a moeda perdida. Isso nos leva a compreender que a as 
nossas conquistas devem ser compartilhadas. As nossas experiências também devem ser 
usadas para motivar outras pessoas. O que Deus tem feito em nossa vida deve alcançar os 
nossos amigos e parentes. Todos devem perceber que uma candeia se acendeu em nós, que 
realizamos um trabalho diligente e que colocamos a nossa casa em ordem. Tudo isso, 
certamente, será usado por Deus a fim de que elas tomem uma decisão firme e também sejam 
restituídas em todas as suas perdas. 

 
Conclusão: segundo os teólogos, um dracma hoje valeria perto de vinte dólares (um pouco 
menos de cinquenta reais). Ainda que a mulher tivesse outras nove moedas, ela não quis abrir 
mão daquela que perdeu. Portanto, reconquiste aquilo que você perdeu,  acenda a luz de Jesus 
em sua vida, seja diligente, se esforce, trabalhe por seus objetivos, e compartilhe com os seus 
amigos a alegria da sua vitória. 
 


