
:: ESTUDO DE CELULA:: 
 A MINHA VIDA VAI MUDAR 

 Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
A Minha Vida vai Mudar  - Esqueceram Jesus / Texto Lucas 2:41 a 52 

Todos nós já passamos pela experiência de esquecer algo... Quem esqueceu a máscara e teve que voltar para buscar? 

Esquecemos o dinheiro e/ou cartão para uma compra... Chegamos a extremos... Sabe o porque??? Você já reparou que 

temos o péssimo costume de dar mais importância para as coisas urgentes do que para as coisas importantes; Deixamos 

sempre as coisas para fazer na última hora, então tudo vira urgente; Todos andam atrasados, sufocados, corridos... 

Quando pergunta alguém: Como você está? E a maioria diz: NA CORRERIA! Uns dizem tempo é dinheiro... Não 

governamos bem nosso tempo, nossas atividades, daí sempre vivemos ocupados com coisas mínimas. E chegamos a 

trocar o que é IMPORTANTE, pelo o URGENTE, e nem sempre o URGENTE é importante. E, infelizmente isso nos dá 

um condicionamento mental para em muitas vezes esquecermos coisas importantes até mesmo na  vida espiritual; 

Quantas coisas IMPORTANTES você esquece na semana de executar... Deixamos de cultuar a DEUS, por um programa 

de TV, um cansaço, Uma cochilada, ou até mesmo por achar que não é mais importante... O QUE É IMPORTANTE 

PARA VOCÊ? Se eu te perguntar o que é mais importante em sua Vida, certamente você diria JESUS!!! 

Estamos em uma série de estudos A  MINHA VIDA VAI MUDAR! Mais como vamos obter mudança se esquecer-mos 

Jesus? Lemos um texto que nos mostra isso acontecendo, e traz algumas coisas para um despertar espiritual em nossas 

vidas: vejamos: 

No texto que lemos, a família de Jesus vai à uma festa, páscoa;  Todos os anos eles subiam a Jerusalém para festejar... 

Então ali já era 12 anos com Jesus... Era um tempo de alegria, podemos imaginar muita gente, pessoas vendendo 

comprando...  Os pais de Jesus (José/Maria) Se entreterão com as festividades, o lazer, quem sabe vendo parentes que não 

via a tempos... esqueceram do filho lá em Jerusalém.  

Perderam Jesus de vista. Meu Deus, esquecer-se do filho... Como podem esquecer (perder de vista) JESUS! Será que é 

como uma camisa, um objeto que esquecemos em qualquer lugar? Já esqueceu a bíblia na igreja?  no final do culto, (nada 

contra, pois esquecemos) PORÉM PREOCUPA... Se Fosse o celular voltaria para buscar? SERÁ QUE NÃO 

ESQUECEM JESUS AQUI DENTRO TAMBÉM? 

Quem esqueceu Jesus? Seus pais, pessoas próximas, intima... que o conhecia...  

Quantas vezes isso acontece hoje, pessoas próximas de Jesus, mas o perdem de vista, estão tão ocupados com coisas que 

esquecem do principal; Há pessoas hoje preocupadas com o lazer,  Há pessoas que estão com tantos problemas na vida, 

familiar, trabalho, etc. que só querem resolver essas coisas, esquecem que precisam buscar a Jesus em primeiro lugar, 

ainda que seus problemas não se resolvam rapidamente. Não posso ficar olhando só para os problemas, preciso olhar para 

Jesus... 

Não perca a visão, não fique preocupado com coisinhas, preocupe-se em não perder a  presença do Senhor, 

principalmente ficar longe dela; Pois a minha vida Muda com Cristo Jesus! Sem ele terei uma falsa mudança! 

Quem sabe José e Maria ficaram preocupados com o retorno, e saíram tão apressados ao esquecer JESUS! Infelizmente, 

há pessoas que vão à igreja, frequentam os cultos, mas estão longe de Jesus. Misericórdia!!! As vezes andamos tanto, 

tentando achar que a vida vai ser normal, mas sem Jesus não dá para continuar. v. 44: -Seus pais deram falta dele e 

voltaram à Jerusalém, para procura-lo. Seus Pais procuraram até entre os parentes... Já se Pegou procurando uma coisa  

no lugar errado? Tem pessoas querendo achar Jesus em alguns lugar estranhos... O LUGAR É NO TEMPLO! IGREJA! 

Faça o caminho de volta, volta ao primeiro amor, as primeiras experiências, humildade, voltar atrás quer dizer abandonar 

conceitos que me separaram do Senhor Jesus; v.47: Todos que ouviam ficavam maravilhado: Perto de Jesus iremos ouvi-

lo, e ficaremos maravilhado com suas palavras, ele tem palavras boas... SUA VIDA VAI MUDAR! 

Só procuramos aquilo que julgamos importante.  Quando perdemos uma moeda de 10centavos muitas vezes nem estamos 

ai... Porém uma garopa (Nota de Cem) aaahhh meu irmão, fazemos até buscar... Damos até recompensa 

Não esqueça Jesus!!! Onde vamos, temos que levá-lo... Jesus quer ser achado por você... "E buscar-me-eis, e me 

achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração."  (Jeremias 29 : 13) No VS 14: SEREI ACHADO DE VÓS! 

Minha vida vai mudar quando eu NÃO ESQUECER JESUS 

 


