
                

O retorno à casa do Pai Lc. 15.11-32 

            
  

mas ele não estava disposto a esperar o tempo certo. Pediu a herança antes que o pai morresse. 
 

1- Alguma busca pessoal sua já te afastou do foco da vontade de Deus? (envolva a célula 
Para que muitos participem) 
 A busca por prazeres mundanos foi o que afastou o filho do Pai. 
 

2-  Quer compartilhar as consequências disso? 
 A consequência do pecado dele: miséria, fracasso, solidão.  O prazer deu lugar ao sofrimento. 
Um filho junto aos porcos. É a condição do pecador longe de Deus. 
 

3- Algum momento ou circunstância da sua vida você já “caiu em si” e voltou atrás? 
 
  Por que você acha que o filho prodigo teve um final feliz? 
 
Porque se arrependeu “Caindo em si” (v. 17-19). 
Arrependimento significa reconhecimento do pecado; sentimento (tristeza pelo pecado) e decisão de 
mudar: “Levantar-me-ei e irei ter com meu pai”.  
Porque se converteu: “Levantou-se, pois e foi” (v. 20). 
É uma iniciativa de mudança de vida. 
 

        
   

(Momento do apelo: “Levanta-te agora, como fez o filho pródigo”) 
 

Quebra-Gelo - Auto-retrato desenhado (2 Co 5:16) 
Material bonecos desenhados em folhas, sulfite, lápis coloridos, canetinhas, giz de cera. 
1- cada participante escolher um dos bonecos  
2- peça que todos (cada um no seu desenho) respondam por escrito as seguintes perguntas: 
- Saindo da boca, fazer um balão com uma frase que represente seu lema de vida; 
- Saindo do coração, fazer uma seta indicando três dos seus valores; 
- Na mão esquerda, escrever algo que gostaria de receber; 
- Na mão direita, escrever uma meta que deseja alcançar. 
3- Finalizando, peça para que cada um faça a apresentação do seu "eu" representado no boneco. 
 

Versículo para o Líder 
 

 
 

Avisos 
  

              
  

                         
 

             
 

       
   
   
 

Conclusão: O pai tem o coração cheio de amor e os braços abertos para receber os filhos 
arrependidos. Arrepende-te e volte para o centro da vontade do pai.

                   
    

Introdução: O texto fala sobre um jovem que queria mais do que o pai lhe havia dado. Querer  
uma herança não é pecado,

        
      
  

"Um líder é alguém que conhece o caminho, anda no caminho e mostra o caminho." John C. Maxwell
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