
Lucas 15:11-24

Na parábola que acabamos de ler, a qual foi ensinada pelo Senhor Jesus, vemos duas 
personagens principais relatadas nela:

O FILHO PRÓDIGO

O filho pródigo era o mais novo dos filhos de seu pai. 
Um certo dia, resolveu pedir a seu pai a parte da herança que lhe cabia, para que com 

ela em mãos, pudesse ir embora de sua casa e aproveitar o que a vida tinha de “melhor”.
A Bíblia diz que por enquanto que o dinheiro não cessou, não lhe faltaram os amigos, as 

mulheres  e as farras.  Mas quando já não tinha o que gastar,  ausentaram-se os amigos,  ficando 
sozinho, sem ter onde morar, sem ter o que vestir e sem ter o que comer. Tendo que se sujeitar a 
cuidar de poucos (profissão humilhante para um judeu), em troca do simples direito de comer da 
mesma comida que eles comiam: as alfarrobas (lavagem).

No meio  do fundo do poço que  se  encontrava  o  filho  pródigo,  teve  uma profunda 
convicção de arrependimento, onde decidiu “voltarei para minha casa e pedirei ao meu pai que me  
faça um dos seus trabalhadores”.

O PAI

Pelo que a parábola nos conta o pai sempre respeitou a decisão do seu filho mais novo. 
Mesmo quando pediu a herança sem ter direito, uma vez que, como pai e dono dos bens,  ainda não 
havia  morrido,  para  que  tivesse  direito  legal.  Mas  mesmo  assim,  antecipou-lhe  a  sua  parte  da 
herança.

Quando o filho estava voltando para casa, arrependido,  a Bíblia nos diz que o pai o 



avistou de longe, dando-nos a entender, que ansiava sua volta, indo todos os dias a porta da fazenda, 
para ver se avistava seu filho vindo no horizonte da estrada.

O filho cumpriu o que havia decidido em seu coração, voltou para casa. Seu pai como 
resultado desta atitude lhe forneceu quatro oportunidades:

1º) Deu-lhe a oportunidade de  Encontro para se explicar e pedir perdão – Lucas 15:20,21;

2º)  Deu-lhe a oportunidade de  Reconciliação, fornecendo-lhe seu perdão,  como se nada tivesse 
acontecido – Lucas 15:22;

3º) Deu-lhe a oportunidade de Restauração,  devolvendo-lhe sua posição original de filho (anel no 
dedo) – Lucas 15:22;

4º) Deu-lhe a oportunidade de Provisão,  fazendo-lhe uma limpeza física (banho, corte de cabelo, 
barba),  fornecendo novas  vestes  e  um grande  banquete  para lhe saciar  a  sede e  fome -  Lucas 
15:22,23.

O SIGNIFICADO DA PARÁBOLA

A história do filho pródigo é apenas uma parábola, tipo recurso usado por Jesus para 
explicar verdades espirituais. Sendo assim, o real significado da parábola está em entendermos que:
− O filho pródigo somos nós – pois temos utilizado a maior herança dada por de Deus, nosso 

livre-arbítrio, para cometermos pecados, saindo assim de sua presença, para nos divertido com 
alegrias  passageiras  (farras,  mulheres,  bebidas),  chegando a  onde estamos hoje,  o fundo do 
poço, local aonde o diabo tem nos matado, roubado e destruído (João 10:10a).

− Que o pai  do filho pródigo para nós representa  Deus – todos os  dias  Deus tem olhado no 
horizonte, esperando nossa volta. Mesmo que nossa aparência seja irreconhecível para outros, 
por causa dos nossos pecados que nos deformaram, mesmo assim, ele nos reconhecerá de longe.

MINISTRAÇÃO – ORAÇÃO

Cabe a nós fazermos agora como fez o filho pródigo, sairmos do “curral” de porcos 
onde nos encontramos, que é a nossa vida de pecado, e, irmos até Sua presença, buscando receber 
Dele as mesmas oportunidades que o filho pródigo recebeu de seu pai:

1º) Oportunidade de Encontro – como pai deu a oportunidade do filho pródigo se explicar e pedir 
perdão, assim nesta hora, Deus lhe está dando  a mesma oportunidade;



2º) Oportunidade de  Reconciliação – como o pai liberou perdão ao filho pródigo, assim também, 
Deus libera perdão a medida que vê o verdadeiro arrependimento surgindo em seu coração;

3º) Oportunidade de  Restauração – como o pai colocou um anel de autoridade no dedo do filho 
pródigo, assim também, Deus está lhe dando a autoridade de ser Seu filho, onde não será mais 
conhecido como pecador e criatura, mas como filho Daquele que é o dono do Universo; e,

4º) Oportunidade de Provisão – como o pai do filho pródigo deu-lhe um banho e trocou suas vestes, 
assim também, Deus começa a fazer um limpeza interior em você, trocando suas veste de pecado 
por outra de santidade. 

Mas como são oportunidades, que se não forem aproveitadas por você nesta hora, nunca 
passaram a serem suas. Por isso, decida agora a se apoderar delas, pois o dar é de Deus, enquanto 
que o possuir é do homem.
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