Pressupostos

Somos, indistintamente, homens e mulheres que vivem em busca
da alegria. Existe dentro de todos nós um grande vazio gerado
pela ausência da alegria. Este vazio nos torna altamente
vulneráveis a tudo que nos prometa qualquer “resquício” de alegria.
Na busca pela alegria, reduzimos este conceito ao mero
sentimento de prazer momentâneo. Assim, quando associamos
o Carnaval à alegria, estamos nos referindo aos bailes, bebidas,
drogas, sexo sem compromisso, entre outras coisas.

Pressupostos

Ao acolhermos este reducionismo, geramos o de “Espiral de
Desespero”

A DESEJO
C

INSATISFAÇÃO E
INTENSIFICAÇÃO

B SATISFAÇÃO MOMENTÂNEA

Três Parábolas

1. A Ovelha Perdida

2. A Moeda Perdida

3. O Filho Perdido

Público Alvo

Todos os publicanos e "pecadores" estavam se reunindo para
ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: "Este homem
recebe pecadores e come com eles” ~ Lucas 15.1-2
PUBLICANOS

PECADORES

• Odiados
• Opressores
• Corruptos

• Imorais
• Não Religião
• Impuros

Público Alvo

Todos os publicanos e "pecadores" estavam se reunindo para
ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: "Este homem
recebe pecadores e come com eles” ~ Lucas 15.1-2
PUBLICANOS

PECADORES

FARISEUS – MESTRES DA LEI

• Odiados
• Opressores
• Corruptos

• Imorais
• Não Religião
• Impuros

• Religiosos, Moralistas
• Legalistas
• Restrições ao ministério de
Jesus.

Jesus continuou: "Um homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, quero a minha parte da
herança’. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.
"Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que
tinha, e foi para uma região distante; e lá desperdiçou os seus
bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda
aquela região, e ele começou a passar necessidade.

Lucas 15.11-32

Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região,
que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
"Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu pai têm
comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai,
pequei contra o céu e contra ti.

Lucas 15.11-32

Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um
dos teus empregados’.
A seguir, levantou-se e foi para seu pai. "Estando ainda longe,
seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o
abraçou e beijou.
"O filho lhe disse: ‘Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou
mais digno de ser chamado teu filho’.

Lucas 15.11-32

"Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam a melhor
roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados
em seus pés.
Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e
comemorar.
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido
e foi achado’. E começaram a festejar.

Lucas 15.11-32

"Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se
aproximou da casa, ouviu a música e a dança.
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava
acontecendo.
Este lhe respondeu: ‘Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho
gordo, porque o recebeu de volta são e salvo’.
"O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então
seu pai saiu e insistiu com ele.

Lucas 15.11-32

Mas ele respondeu ao seu pai: ‘Olha! todos esses anos tenho
trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci
às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu
festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os
teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele! ’

Lucas 15.11-32

"Disse o pai: ‘Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que
tenho é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este
seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi
achado’ ".

UMA
PARÁBOLA
EM 12
ESTROFES

1. O filho vai embora de casa, é perdido (11-13)
2. Bens são gastos à revelia, muitos “amigos" (13)
3. Tudo é perdido (14)
4. Vida miserável (viver com os porcos) (15)
5. Total rejeição (sem mais “amigos" (16)
Reflexão (caiu em si) (17)
Volta para casa (20)
5’. Aceitação do Pai (20)
4’. O Arrependimento (21)
3’. A restauração (22)
2’. A Festa
1. O filho de volta à casa do Pai (25-32)

•
•
•
•
•
•

Ele é jovem
Está em um bordel
Suas roupas são novas
Sua espada é de ouro
A bebida pressupõe alegria
Saskia pressupõe prazer

Autorretrato com Saskia - Rembrandt

• Um auto-retrato no final da vida.
• Ele está em farrapos, de joelhos e
sem recursos.
• Ele é recebido pelo abraço do pai.
• Os amigos do pai observam a cena.
• Os servos observam a cena.
• O ponto focal é o abraço do pai.
O filho pródigo- Rembrandt

A DESCONEXÃO REVELA INDEPENDÊNCIA
Jesus continuou: "Um homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, quero a minha parte da herança’.
Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. (vs.11,12)

Herança

Literalmente: minha parte

Repartiu

O pai dividiu de uma vez a herança.

Propriedade

Literalmente: Bios - Vida

A DESCONEXÃO REVELA O QUE ESTÁ NO CORAÇÃO
"Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e
foi para uma região distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo
irresponsavelmente. (v.13)

Distante

Fora da influência de cuidado do Pai.

Desperdiçou

Esbanjou a riqueza. Dissipou a BIOS

A DESCONEXÃO REVELA O QUE ESTÁ NO CORAÇÃO
"Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e
foi para uma região distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo
irresponsavelmente. (v.13)

Irresponsavelmente

Sem controle, irrefreável

A DESCONEXÃO REVELA A FRAGILIDADE HUMANA
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela
região, e ele começou a passar necessidade.
Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o
mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os
porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. (vs.14-16)

A Fome

O Emprego

A Humilhação

A DESCONEXÃO REVELA O EGOÍSMO E UTILITARISMO

"Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu
pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe
direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me
como um dos teus empregados’. (vs.17-19)

a) O sofrimento o fez enfrentar os fatos;
Caindo em si b) Percebeu o que tinha ficado para trás;

A DESCONEXÃO REVELA O EGOÍSMO E UTILITARISMO

"Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu
pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe
direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me
como um dos teus empregados’. (vs.17-19)
c) Sentiu saudades de casa;
Caindo em si
d) O primeiro passo para o arrependimento é a pessoa
olhar para si mesmo com realidade.

A DESCONEXÃO REVELA O EGOÍSMO E UTILITARISMO
"Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu
pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe
direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me
como um dos teus empregados’. (vs.17-19)
a) O que o faz volta para casa não é amor pelo pai;
Movido pela fome
b) A consciência do pecado é parcial;

A DESCONEXÃO REVELA O EGOÍSMO E UTILITARISMO
"Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu
pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe
direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me
como um dos teus empregados’. (vs.17-19)

Movido pela fome

c) Ele quer o que o Pai pode dar: o Emprego.

A RECONEXÃO REVELA O AMOR DO PAI
A seguir, levantou-se e foi para seu pai. "Estando ainda longe,
seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho,
e o abraçou e beijou. (v. 20)

Viu

O Pai o percebe de longe

Cheio de Compaixão
Correu

O Pai vê o coração do filho

O Pai vai ao encontro do filho

A RECONEXÃO REVELA O AMOR DO PAI
A seguir, levantou-se e foi para seu pai. "Estando ainda longe,
seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho,
e o abraçou e beijou. (v. 20)

Abraçou
Beijou

O Pai o perdoou antes que ele dissesse qualquer coisa
O Pai o beijou repetidas vezes

A RECONEXÃO REVELA O ARREPENDIMENTO
"O filho lhe disse: ‘Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou
mais digno de ser chamado teu filho’. (v. 21)
a) Perceba que o filho faz a confissão, mas não pede o emprego.
b) Ele ainda não sabe o que o Pai fará por ele. Contudo está sendo
movido agora por amor, não pelos recursos do Pai.
c) PEQUEI contra o Céu: Todo o pecado, antes de ser contra alguém,
é contra Deus.
d) Não sou DIGNO: Responsabilidade por todo o dano e vergonha.

A RECONEXÃO REVELA O ARREPENDIMENTO
"Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam a melhor roupa e
vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés.
Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e
comemorar. (vs. 22-23)

A melhor roupa

Condição de Filho

Anel no dedo

Autoridade

A RECONEXÃO REVELA O ARREPENDIMENTO
"Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam a melhor roupa e
vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés.
Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e
comemorar. (vs. 22-23)

Sandálias
O novilho cevado

Homem Livre
Momento Especial

A RECONEXÃO REVELA A VERDADEIRA ALEGRIA
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi
achado’. E começaram a festejar. (v. 24)

• OFENDEU O PAI
• FOI PARA LONGE
• DESONROU O PAI NA
DESOBEDIÊNCIA
• FOI UM MAU FILHO

PAI

• OFENDEU O PAI
• FICOU PERTO O TEMPO
TODO
• DESONROU O PAI COM
SUA OBEDIÊNCIA
LEGALISTA
• FOI FALSO BOM FILHO

Lucas 15.32

"Disse o pai: ‘Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que
tenho é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este
seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi
achado’ ".

1. Como a alegria do Pai pode surpreender sua vida?
2. Filho mais novo ou filho mais velho, sua alegria está na
presença do Pai que não se cansa de amar.
3. Como o abraço do Pai pode trazer alegria para sua vida?

