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O amor do Pai 
 

10 Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por 
um só pecador que se arrepende.11 Disse-lhe mais: Certo homem 
tinha dois filhos.12 O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a 

parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus 
haveres.13 Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntando 
tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus 

bens, vivendo dissolutamente.14 E, havendo ele dissipado tudo, 
houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar 
necessidades.15 Então foi encontrar-se a um dos cidadãos 

daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apascentar 
porcos.16 E desejava encher o estômago com as alfarrobas que 
os porcos comiam; e ninguém lhe dava nada.17 Caindo, porém, 

em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de 
pão, e eu aqui pereço de fome! 18 Levantar-me-ei, irei ter com 

meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; 19 já 
não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos 

teus empregados. 20Levantou-se, pois, e foi para seu pai. 
Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão 
e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21 Disse-lhe o 
filho: Pai, pequei conta o céu e diante de ti; já não sou digno de 

ser chamado teu filho. 22Mas o pai disse aos seus servos: Trazei 
depressa a melhor roupa, e vesti-lha, e ponde-lhe um anel no 

dedo e alparcas nos pés; 23 trazei também o bezerro, cevado e 
matai-o; comamos, e regozijemo-nos, 24 porque este meu filho 

estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e foi achado. E 
começaram a regozijar-se.25 Ora, o seu filho mais velho estava 
no campo; e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a 
música e as danças; 26 e chegando um dos servos, perguntou-
lhe que era aquilo. 27 Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão; e 

teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28 
Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e 

instava com ele. 29 Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há 
tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu; 
contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com 

meus amigos; 30 vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os 
teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. 31 

Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é 
meu é teu; 32era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, 
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porque este teu irmão estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e 
foi achado. 

 
A data de hoje é propícia para que eu compartilhe com você esta 
parábola. Nela há três personagens: O filho pródigo, o filho mais velho 
e o pai dos dois rapazes.  
 
Não se trata de uma simples história contada só para emocionar os 
ouvintes. 
 
Se analisarmos sinceramente esta história, vamos nos achar em 
algum deles e seremos tocados em nosso coração. Pois, quem não 
precisa aprender a ser pai? E quem não precisa aprender a ser filho e 
irmão? Aqui há lições de vida preciosas e há princípios espirituais que 
o Senhor Jesus deseja que aprendamos acerca do amor de Deus. 
 
O filho pródigo 
 
O termo pródigo quer dizer “perdulário”, “aquele que gasta 
excessivamente”, “dissipador dos seus bens”, “que gasta muito além 
do que possui”, etc... 
 
Esse rapaz representa todos aqueles que:  

a) Não valorizam a bênção de ter um pai presente 
b) Não valorizam os bens que lhes são dados pelos pais 
c) Afastam-se da própria família para poder viver desregradamente 
d) Pensam que amigos e colegas são mais importantes que pai e 

mãe (família) 
e) Desonram seus pais com palavras e atitudes (...Dá-me logo a 

minha herança...) 
 
O filho mais velho 
 
Esse outro filho representa todos que: 

a) Mesmo sendo obedientes, valorizam mais coisas do quepessoas 
b) Culpam a outros por não saberem desfrutar das riquezas que 

estão sempre tão perto de si 
c) Um dia acabam desonrando seus pais ao cobrarem alguma 

coisa de forma ríspida(...tanto tempo que estou contigo...e nunca 
me deste um cabrito...) 

d) Querem justiça a todo custo, sem misericórdia 
 
O pai dos dois rapazes 
 



IDPB CIDADE NOVA  IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

Esse pai representa todos os pais que: 
a) Amam seus filhos, independente do que sejam ou façam(Quem 

um pai ama mais entre seus filhos?) 
b) Sentem saudades dos filhos que estão distantes(...estando ele 

ainda longe seu pai o viu...) 
c) Sempre se compadecem dos filhos que “quebram a 

cara”(...correndo lançou-se ao pescoço e o beijou...) 
d) Não permite que seu orgulho seja maior que o seu amor 

(...repartiu-lhes pois, os seus haveres...) 
e) Não mede esforços, nem valores, para dá o melhor a seus filhos 

(moradia, educação, alimento e segurança)...a melhor roupa, um 
anel nos dedos e as alparcas nos pés, o novilho cevado...tudo o 
que é meu é teu... 

f) Que edificam sua família com amor e dedicação, a tal ponto, que 
quando um filho fica sem chão, lembra-se imediatamente: 
...levantar-me-ei e irei até o meu pai... 

 
O grande significado da parábola 

 
O filho pródigo representa todos os que desprezam e desonram a 
Deus por viverem desregradamente no pecado, que jogam fora todas 
as boas dádivas de Deus em suas vidas com uma postura egoísta, 
rebelde e insensível, mas que um dia se arrependerão e buscarão 
abrigo, alimento e cura nos braços de Deus. 

 
O irmão mais velho representa aqueles que, vivem em obediência, 
mas religiosamente, pois não se alegram quando um pecador se 
arrepende. Não estão dispostos a pagar o preço de ver muitas vidas 
se convertendo ao reino de Deus. 
 

Aqueles que, por alguma razão, obedecem a Deus, mais por medo do 
do que por ser cativo pelo amor.   

 
O pai amoroso e perfeito representa o nosso Pai que está no céu, 
que é incansável em amar, em perdoar, em receber de volta com festa 
e em fazer-nos prosperar. 
O Deus que permite que prossigamos em nossa obstinação por algo 
errado, a fim de que aprendamos lições que nos quebrantarão e nos 
levarão ao amadurecimento.  

 
O novilho cevadoera o novilho engordado para o sacrifício anual da 
família, na celebração da Páscoa judaica. Representa o nosso Senhor 
Jesus Cristo, que foi morto em nosso resgate. 
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Só há festa entre os anjos no céu, se o nosso arrependimento nos 
levar até o sacrifício de Cristo, nos fazendo confessá-lo como nosso 
único e suficiente Senhor e Salvador. 

 
Conclusão: Quais lições de vida você precisa praticar para ser um 
bom pai, um bom filho e um bom irmão?  
 
Que decisão você vai tomar diante do sacrifício de Jesus por sua 
vida? 

 
Feliz dias dos pais! 

 
 


