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INTRODUÇÃO
Esta parábola contada por Jesus tem grande significado para toda a humanidade. Devemos não somente abrir os olhos, mas
também o coração pra entender esta maravilhosa passagem bíblica. Pois bem, somos filhos do Eterno Pai, limitados,
imperfeitos, falhos, dependentes de SUA misericórdia e amor. Vamos compartilhar uma dos maiores exemplos de amor na
bíblia, portanto vamos dividir esta mensagem em dois pontos: primeiro, os sete pecados que o filho pródigo cometeu.
Depois, o arrependimento, o perdão, e a compaixão que restaura o perdido.
1.
OS SETE PECADOS QUE O FILHO PRÓDIGO COMETEU
1) O filho pródigo pediu a herança dele enquanto o Pai estava vivo, isto é, ele desonrou o pai quebrando o 5º mandamento
dado por Deus em (Êxodo 20.12), (cf. Efésios 6.2,3). 2) O filho pródigo pediu a herança na frente do filho mais velho
(primogênito). O primogênito tinha por direito receber a bênção do pai. (Gênesis 27.4,36; 48.9,17, 18). 3) O filho pródigo
foi morar numa terra longínqua entre os gentios. Terra fora as fronteiras israelitas. 4) O filho pródigo gastou a herança com
os prazeres desordenados (promíscuos) da vida. 5) O ilho pródigo pediu emprego a um gentio. 6) O filho pródigo foi
trabalhar cuidando de porcos. 7) O filho pródigo desejou comer a comida dos porcos.
2.
O ARREPENDIMENTO, O PERDÃO, E A COMPAIXÃO RESTAURA O PERDIDO.
Foi então que “... caiu em si...”, isto é, reconheceu o erro intelectualmente. “cair em si” é ter certeza, e sabedoria para
corrigir os erros cometidos. “cair em si” é saber usar a razão. “cair em si” é ser consciente dos atos da sua vontade. “cair
em si” é reconhecer o erro, mas, isso não significa arrepender-se, mas, pode ser o início do arrependimento. Vejamos três
exemplos na Bíblia de “cair em si”:
1) Davi “caiu sem si” e exclamou “...Eu pequei contra Deus, o Senhor...” (2º Samuel 12.13 comparar com Salmo
38.18; 51.3,11). 2) Pedro “caiu em si e começou a chorar por ter negado Jesus” (Marcos 14.72). 3) O Filho Pródigo
“...caiu em si...” (Lucas 15.17). Depois que o filho pródigo entendeu o que realmente aconteceu, pensou no que deveria
dizer e isto mexeu com suas emoções: “... Pai pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me
como um dos teus trabalhadores...” (Vv.18,19). A sua tristeza foi mais pelo que fez de errado, do que por aquilo que
perdeu. O filho pródigo teve consciência de que o seu pecado era em primeiro lugar contra seu próprio Pai. “... Vinha ele
ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou...” (v.20). O filho pródigo na
sua infelicidade e sofrimento foi alcançado e restaurado pela “compaixão” do pai. O arrependimento não só consiste em
reconhecer que o caminho que temos transitado é errado, mas também em iniciar uma nova jornada que nos leve de volta à
comunhão e à intimidade com Deus, o Pai.
O filho que partiu rico e orgulhoso carregando sua riqueza, volta descalço, sujo e esfarrapado: Era o que lhe restava
ao regressar para a casa do Pai. Esta atitude de correr do Pai já idoso de acordo com a sua posição social provavelmente
poderia não ser bem vista pelas pessoas que conviviam com ele, mas era a concretização de suas esperanças que agora
estava diante de seus olhos seu filho arrependido e quebrantado, era a pulsão do amor que aguardava esse momento
precioso, ele não pode conter sua emoção. E uma cena emocionante.
O Pai imediatamente diz aos seus empregados: “...Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o ...” (v.22). Na cultura
judaica era normal as roupas terem o brasão da família. “...colocando lhe um anel no dedo...” (v.22). Colocar o anel no
dedo significou restaurar seus direitos, sua aliança como filho. “...e sandálias nos pés...” (v.22). Os escravos andavam
descalços ao contrário do homem livre. “...trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, (...)
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se...” (Vv.23,24). Em
Israel, só se comia carne, e matava bezerro em momentos festivos. Tratava-se de um banquete de boas-vindas.

CONCLUSÃO
O final desta parábola é um grande exemplo que tudo acabou bem nesta família. Sabe por quê? Porque abriram seus
corações para o perdão e amor e isso fez toda a diferença, e ainda, é isso o que Deus anseia a toda família. Deus deseja, não
apenas que tenhamos um final feliz, mas uma vida completa na presença DELE. Somente aquele que ama consegue
perdoar. Reconhecer as falhas, onde somos mais vulneráveis, ou melhor, reconhecer nossa pequenez é o princípio. O que se
deve compreender nesta parábola é o que Jesus quis dizer sobre o grande amor de Deus.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1.
2.

O que aprendemos sobre as consequências do pecado na vida do filho pródigo?
O que aprendemos sobre o amor de Deus, na figura do pai do filho pródigo?
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