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EM BUSCA DO PERDIDO
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que 
me enviou é esta: Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.  Porquanto a 
vontade daquele que me enviou é esta: Que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o 
ressuscitarei no último dia. João 6:38-40 Jesus afirma por diversas vezes que Ele não veio fazer a própria vontade,  mas a 
vontade de Deus! E  qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca! (Leia I Tm 2:3-4). Quando sabemos a vontade de 
uma pessoa que amamos, fazemos de tudo para satisfazer a vontade desta pessoa. E ai você ama DEUS?

Quem já perdeu algo que gostava muito e até hoje sente falta desta coisa? Lembro na infância de brinquedos que marcaram 
minha vida, sempre tinha o “preferido” e em algum momento da história ele se perdeu, ou esquecemos na escola, 
emprestamos a alguém que não devolveu. E sempre quando lembramos até dizemos; “Ah se eu achasse”... E até hoje eu 
sinto falta desses brinquedos.
Lucas 11:2 E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o 
teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Por você repetir essa oração por diversas vezes quem 
sabe não atenta aos detalhes: VONTADE DE DEUS! E Deus tem uma Vontade que você pode ser canal para saciar! 
Quando você gosta muito de algo e perde este algo,  você faz de tudo para readquiri! Sabe por que? Por que você gosta 
muito deste algo, ou por que ele vale muito! UMA ALMA VALE MAIS QUE O MUNDO INTEIRO PRA JESUS! VALE 
TODO O SANGUE DELE! I Co 7:23 “Fostes comprados por bom preço”! Não pagamos caro naquilo que não vale
Jesus suou sangue por essa alma. Ele suou sangue por você! Ele derramou todo o sangue dEle na cruz por essas almas, para 
fazer a vontade do pai! E muitos hoje estão perdidos! E Você e eu podemos “Achar, Procurar, Resgatar” esses tesouros 
para DEUS, e o entregar no altar!

Que você entenda bem,  o Deus que mudou a sua vida tem que ser apresentado para as outras pessoas para que elas sejam 
mudadas também.  "Alguém não comprometido com evangelismo e discipulado, é como um bombeiro que corre para um 
prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede" Não entendeu o valor de uma vida. Sabemos até o valor do 
serviço, mas não da salvação. É com muita sutileza que o inimigo trabalha no meio da igreja, esfriando-a. também no 
serviço, não na comunhão, mas principalmente no evangelismo. Na valorização da eternidade de uma pessoa. Na 
consciência da urgência de pregar o evangelho. Isto é viver de aparência, ou na total ignorância do evangelho de Jesus. 2 
Pedro 3:9 O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo para conosco, 
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.

Temos também o exemplo da mulher e o seu dracma perdido Lucas 15:8-9 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? E achando-a, convoca as 
amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Quando é achado o dracma perdido 
se faz uma festa assim também é no céu para um desviado que volta para o caminho. As vezes criticamos o nosso irmão 
que se perdeu, entramos em uma síndrome de “Caim” que Quando Deus pergunta do seu irmão ele Responde: Gn 4:9 E 
disse o Senhor a Caim: Onde está Abel seu Irmão? E Ele disse: NÃO SEI; Sou eu guardador do meu Irmão?
Você sabia que negligencia de socorro é crime? 

Quanto esta valendo uma alma para você? O que é a vontade de Deus para tu? Você acha que a vontade de Deus para ti é 
que você leia e ore e fique enfiado na igreja? A vontade de Deus é que você esteja firme o suficiente para IR E PREGAR O 
EVANGELHO A TODA CRIATURA. Tiago 5:19-20 Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e 
alguém o converter, Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma 
alma, e cobrirá uma multidão de pecados. O alimento de Jesus é fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus é que 
ninguém se perca!  Isso dói no Senhor dói muito mesmo o descaso que as pessoas tem com os que se desviaram com os que 
se perderam.

Você tem que correr atrás da maior riqueza de  DEUS, VIDAS! Correr atrás dos que estão “mortos” para que Jesus 
ressuscite! Existem os que nem nasceram ainda,  mas também existe os que nasceram e até viveram um tempo mas 
morreram e estão mortos e Deus disse: “ressuscitai os mortos”!

Todos nós sabemos de uma alma que PRECISA DE DEUS! Alguém que está fraco, morto... Quero em Nome de Jesus 
fazer um desafio a você, Que neste Mês de Maio, todos os cultos, células, redes, você sempre ore e convide alguém a ir 
com você!  Já convidou alguém para vir na célula ou na igreja e a pessoa que você convidou não veio? É ÓBVIO QUE 
SIM, Defunto NÃO ANDA! Va Buscar! Marque em Cima, PROCURE, O MAIOR TESOURO DE DEUS! VIDAS!
Leia João Capitulo 15 Inteiro, cada um le um versículo bem Alto!

E ai, VAMOS SAQUEAR O INFERNO?!
Pr. Adão Brasileiro


