
Parábola do filho pródigo

(Lucas, 15: 11-32)



Em nome de Jesus, damos graças a Deus por
mais este momento em que estamos reunidos
para ouvir a Palavra do Evangelho de Jesus e
colher os ensinamentos e os exemplos
necessários para a nossa evolução intelectual,
moral e espiritual.

Senhor Jesus, derrame sobre nós sua luz celestial
para iluminar o nosso coração pela Palavra que
liberta a nossa alma, no caminho da verdade e
da vida que conduz ao Pai.

Senhor Jesus, envie os bons Espíritos para nos
assistir e afastar aqueles Espíritos que nos
possam induzir a erro, livrando-nos dos perigos,
clareando as nossas consciências e dissolvendo
todas as sombras que nos perseguem.

Prece inicial



Senhor Jesus, derrama sobre nós o bálsamo do
seu amor, da sua bondade e da sua
misericórdia, principalmente nas horas das
nossas amarguras, dores e aflições, acolhendo-
nos no seu abrigo de paz e consolo.

Senhor Jesus, ilumine a nossa alma para a
verdadeira fé, sustentando-a pela esperança,
pela perseverança, pela vigilância e pela
confiança em Ti e no Criador.

Senhor jesus, sustente a nossa mente e os
nossos pensamentos, aliviando o nosso coração
e limpando-o das nossas imperfeições, vícios e
paixões.

Que assim seja. Amém!

Prece inicial



Importância do tema

“Jesus empregava amiúde, na sua linguagem,
alegorias e parábolas, porque falava de
conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se
mister agora que a verdade se torne inteligível para
todomundo”. (Questão 627, em O Livro dos Espíritos)

Importante estudar as Parábolas de Jesus, pois elas
passam inúmeros ensinamentos para as nossas
vidas. A cada releitura, novos aspectos surgem.

Dependendo da crença religiosa, poderá haver
diferentes interpretações. Mas, aqui faremos uma
interpretação segundo a Doutrina Espírita.

No Evangelho redivivo, a mensagem do Cristo
precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida,
principalmente nesse momento de transição
planetária, em que nos deparamos com grande crise
moral na Humanidade.



Algumas fontes de consulta
Codificação Espírita interpreta várias parábolas.

AUTORES DIVERSOS. Parábolas de Jesus à Luz da
Doutrina Espírita. 2ª Edição. Juiz de Fora/MG: Fergus
Editora, 2019.

Bíblia Sagrada.

CALLIGARIS, Rodolfo. Parábolas Evangélicas à Luz
Espiritismo. 11ª Edição. Brasília/DF: FEB, 2019.

DIAS, Haroldo Dutra. Filho pródigo. Vídeo no YouTube.

MOURA, Marta Antunes de Oliveira (organizadora).
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Livro III,
Ensinos e parábolas de Jesus, Parte II, da FEB, 2016.

SAYÃO, Antônio Luiz. Elucidações evangélicas à Luz da
Doutrina Espírita. 16ª Edição. Brasília/DF: FEB, 2019.

SCHUTEL, Cairbar. Parábolas e Ensino de Jesus. 28ª
Edição. Matão/SP: Casa Editora O Clarim, 2016. (são 35
parábolas)



Contexto da Parábola
➢ O Capítulo 15 do Evangelho de Lucas inicia com

Jesus entrando na casa de um dos principais
fariseus para tomar refeição, quando se
aproximaram publicanos e pecadores para ouvir o
Cristo.

➢ Jesus não repelia ninguém, pois são os doentes
que precisam de médico. Por isso alguns fariseus
e mestres da lei, escandalizados, criticavam-no
porque recebia pecadores e comia com eles.

➢ Respondendo às críticas, Jesus pronunciou três
parábolas em que salienta a solicitude de Deus
para salvar os que se perdem.

➢ Então, Jesus contou a Parábola da ovelha perdida.

➢ Depois, a Parábola da dracma perdida.

➢ Por último, a Parábola do filho pródigo.



A Parábola da ovelha perdida 
(Lucas, 15: 3-7) – (09:13)

“E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que
homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e
perdendo uma delas, não deixa no deserto as
noventa e nove, e vai após a perdida até que
venha a achá-la?

E achando-a, a põe sobre os seus ombros,
jubiloso; e, chegando a casa, convoca os amigos
e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo,
porque já achei a minha ovelha perdida.

Digo-vos que assim haverá alegria no céu por
um pecador que se arrepende, mais do que por
noventa e nove justos que não necessitam de
arrependimento”.



A Parábola discorre sobre o bom Pastor que se aflige e
sai à procura de uma de suas ovelhas desgarrada; e,
encontrando-a, alegra-se, trazendo-a de volta, isso
porque todas elas merecem o seu cuidado e por todas
se sacrifica.

Por analogia, o ser humano também se desvia do
rebanho, como uma ovelha perdida, e o bom Pastor vai
ao seu resgate e, sendo regenerado pela verdade da
Palavra, é libertado, purificando o seu coração.

Este fato é comemorado, porque há sempre alegria na
regeneração, na salvação da alma e no seu retorno à
vida.

Isto porque as almas transviadas não são condenadas a
penas eternas e tampouco ficarão perdidas no labirinto
dos vícios, das paixões e das misérias morais,
porquanto o Pastor sempre enviará os encarregados do
rebanho em suas buscas, trazendo-as de volta.

Comentários



O Pai não quer a pena eterna, mas sim a
regeneração, a salvação, a vida e a felicidade do
Espírito, mesmo que para isso seja necessário
expiar em pluralidade de existências, por causa das
suas faltas, dos seus tropeços e escândalos.

A salvação é tão certa como a ovelha que se havia
perdido e lembrada na Parábola, porque todos os
que se arrastam pelo peso da dor, os seus guias e
protetores os assistem para conduzi-los ao porto
seguro da eterna bonança.

As ovelhas desgarradas devem aprender a se
aproximar do bom Pastor, que, longe de as banir
para todo o sempre de sua presença, Ele vem
pessoalmente aos seus encontros, para reconduzir
ao caminho do bem.

Comentários



Jesus é o Pastor no sentido de Governador Espiritual
do orbe terrestre, guia e modelo da Humanidade, o
condutor dos nossos destinos, e com Ele
submetemo-nos aos desígnios do Pai, tendo a
existência como aprendizado e serviço em favor do
nosso próprio crescimento para a imortalidade.

É preciso que o Espírito expie e repare os seus erros
e as suas faltas, para melhor se firmar no bem, pois a
porta da esperança nunca se fecha, e Deus faz com
que, mediante o seu esforço e mérito, dependa a sua
redenção.

Todos nós, como ovelhas do rebanho do Mestre
Jesus, teremos esse momento glorioso do despertar
e da regeneração.

Notemos que a ovelha desgarrada foi reconduzida
aos ombros, com desvelo e carinho pelo Bom Pastor.

Comentários



Assim, passamos a compreender a Parábola da
ovelha perdida, que poderíamos denominá-la de a
Parábola do resgate da alma transviada do
caminho do bem, mediante a sua libertação pela
verdade da Palavra que salva.

Os que estão na escuridão podem trabalhar para
saírem dela, desde que tenham vontade de fazê-lo.

A punição é consequência, justa e natural, da falta,
mas há a possibilidade do resgate, da regeneração,
da graça, após o arrependimento e a expiação,
pela justiça, bondade e misericórdia de Deus.

O bom Pastor sempre abrirá a porta para o nosso
resgate, quando desviarmos do caminho do bem.

Indica também que todas as almas serão salvas.
Não ficaremos perdidos para sempre. Esperança!

Comentários



A Parábola da dracma perdida 
(Lucas, 15: 8-10)

"Ou, qual é a mulher que, possuindo dez
dracmas e, perdendo uma delas, não acende
uma candeia, varre a casa e procura
atentamente, até encontrá-la?

E quando a encontra, reúne suas amigas e
vizinhas e diz: ‘Alegrem-se comigo, pois
encontrei minha moeda perdida’.

Eu lhes digo que, da mesma forma, há
alegria na presença dos anjos de Deus por
um pecador que se arrepende".



A Parábola da dracma (do grego) perdida compara
a alegria que há no mundo Espiritual, quando um
pecador se arrepende, como a alegria que tem a
mulher ao encontrar a moeda de prata perdida.

E faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao
perder a dracma, acende a candeia, varre a casa e
procura-a diligentemente até achá-la, também
Deus emprega todos os meios que sabiamente
sugere aos Espíritos, seus mensageiros, para
encontrar a sua dracma, ou seja o pecador que se
perdeu, a fim de ser ele restituído à casa paterna.

A Parábola quer exaltar a bondade e o amor de
Deus, que em nós desperta princípios de
sabedoria, para nos aproximarmos do Supremo
Senhor.

Comentários



“E disse: um certo homem tinha dois filhos.

E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a
parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu
por eles a fazenda.

E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando
tudo, partiu para uma terra longínqua e ali
desperdiçou a sua fazenda, vivendo
dissolutamente.

E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra
uma grande fome, e começou a padecer
necessidades.

E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o mandou para os seus campos a
apascentar porcos.

A Parábola do filho pródigo
(Lucas, 15: 11-32)



E desejava encher o seu estômago com as bolotas
que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.

E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de
meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço
de fome!

Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei:
pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou
digno de ser chamado teu filho; faze-me como um
dos teus trabalhadores.

E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda
estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima
compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço,
e o beijou.

E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e
perante ti e já não sou digno de ser chamado teu
filho.

Texto da Parábola do filho pródigo



Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a
melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na
mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado,
e matai-o; e comamos e alegremo-nos, porque este
meu filho estava morto e reviveu; tinha-se perdido
e foi achado.

E começaram a alegrar-se.

E o seu filho mais velho estava no campo; e,
quando veio e chegou perto de casa, ouviu a
música e as danças.

E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era
aquilo.

E ele lhe disse: veio teu irmão; e teu pai matou o
bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas
ele se indignou e não queria entrar.

Texto da Parábola do filho pródigo



E, saindo o pai, instava com ele.

Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo
há tantos anos, sem nunca transgredir o teu
mandamento, e nunca me deste um cabrito para
alegrar-me com os meus amigos.

Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua
fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro
cevado.

E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e
todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo
alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu
irmão estava morto e reviveu; tinha-se perdido e
foi achado”.

Texto da Parábola do filho pródigo



Aspectos a ressaltar da Parábola

Trata-se da Parábola de dois filhos perdidos, mas,
normalmente, foca-se apenas o filho pródigo.

Pelos costumes e pela cultura da época, o filho pedir
ao pai para repartir os bens, antes da sua morte, era
uma falta gravíssima; um grande equívoco, como se
desejasse a morte do pai.

O pai surpreende ao aceitar repartir a herança. Foi
um choque aos ouvintes da Parábola.

O pedido do filho mais novo foi um rompimento da
unidade familiar: com o pai e o filho mais velho, pois
a propriedade tinham um valor simbólico e familiar.

Também porque a parte da propriedade foi vendida
a outra pessoa estranha à família.

Naquela época, era muito importante ter uma
propriedade para a agricultura.



O filho mais novo, começa, assim, um processo de
expiação com o novo emprego, ao cuidar de porcos,
que era uma coisa humilhante para aquele povo.

Com isso, o filho mais novo atingiu o fundo do poço.
Passou fome, alimentando-se da comida do porco.

Aí, começa o seu processo de recuperação.

Arrepende-se, levanta e ergue, retornando à casa do
pai, mesmo que fosse trabalhar como empregado.

Mas, para isso, precisava apelar para a bondade e a
misericórdia do pai.

Ao retornar, tinha que resolver vários problemas: o
desrespeito e a humilhação que fez passar o pai; e o
desrespeito com o irmão mais velho.

Assim, sabia, que para retornar a casa do pai,
deveria saldar as suas faltas.

Aspectos a ressaltar da Parábola



Ao ver de longe o seu filho, o pai corre, abraça-o e
beija. Para um ancião, isso era muito significativo
naquela época e para a cultura daquele povo.

Ao beijar, o pai perdoa, o filho pode se reconcilia,
demonstrando a todos da comunidade que foi
aceito pelo pai.

Na verdade, o pai se humilhou mais uma vez, mas
por sua bondade e misericórdia recebe-o como filho
e não como empregado.

O filho mais velho se omite e silencia, quando
deveria ser mediador, intervir e ajudar a
reconciliação.

Ao contrário, dá vazão ao seu egoísmo, ao orgulho e
à falta de solidariedade e compaixão.

Faltou empatia, sem se colocar no lugar do irmão.

Aspectos a ressaltar da Parábola



A Parábola ensina que Deus nunca fecha a porta ao
arrependimento e ao resgate dos que desejam voltar
à casa do Pai.

O pai da Parábola simboliza Deus e os dois filhos
representam os pecadores de diferentes estágios
evolutivos.

O filho pródigo personifica os pecadores que se
deixam arrastar ao sabor das volúpias da vida,
permanecendo assim até que a dor os desperte.

O filho mais velho, dominado pelo egoísmo, vivifica
os pecadores que se julgam isentos de culpa, cheios
de virtudes, herdeiros das bem-aventuranças
eternas, pelo fato de não haverem praticado o mal.
São os orgulhosos, soberbos e exclusivistas que se
afastam dos demais para não se contaminarem.

Interpretação e ensinamentos



O filho pródigo longe da proteção paterna, conduziu
sua vida entregando-se aos prazeres das coisas
materiais. A vida desregrada produziu-lhe grande
sofrimento.

Arrependendo-se dos erros cometidos, toma a
decisão de retornar à casa do pai.

A disposição por se reajustar perante a lei divina é o
primeiro passo para a transformação moral que
atinge os que se transviaram na caminhada
evolutiva.

A fome que o abateu indica o cansaço, a insatisfação,
o fastio que os prazeres materiais, cedo ou tarde,
produzem no ser.

Chega o momento em que a pessoa se revela faminta
de bens espirituais, arde-lhe o desejo de ser bom, de
melhorar-se.

Interpretação e ensinamentos



Para as mudanças extremas, faz-se necessário
passar por um período de ajuste, que conceda as
condições apropriadas à verdadeira transformação
espiritual.

A queda moral do filho pródigo foi profunda,
destruindo qualquer alegria ou prazer de viver. Sob
à lei de causa e efeito, colheu o que semeou,
guiando-se apenas pelo uso do seu livre-arbítrio.

Precisou chegar a doloroso estado de carência
espiritual para lembrar-se do Pai, da vida
abençoada que tivera, um dia, no lar paterno.

A atitude do pai ao reencontrar o filho não deve
passar despercebida. A compaixão é o atributo
divino que mais nos atinge, em qualquer estágio
evolutivo. Reflete a misericórdia divina.

Interpretação e ensinamentos



A compaixão demonstra que o Criador Supremo não
esperou que o filho se penitenciasse, não exigiu
escusas, não solicitou justificativas e nem impôs
condições de qualquer natureza para estender-lhe os
braços; apenas aguardou que o filho se levantasse e
lhe desejasse o calor do coração.

O filho mais velho ilustra o exemplo do egoísmo.

O amor verdadeiro é espontâneo, natural, não cobra,
tampouco exige.

Estar aparentemente correto, sempre presente na
casa do Pai, realizando as suas obrigações, revelou o
seu egocêntrico e intransigente, mesmo que as
explicações do Pai fossem lógicas e ponderadas.

Nem sempre o que permanece na “Casa do Pai”,
cumprindo deveres e obrigações, está, efetivamente,
transformado no bem.

Interpretação e ensinamentos



Pode revelar-se mesquinho e egoísta, julgando-se
único merecedor das atenções e dos cuidados do Pai.

Devemos reconhecer que o filho pródigo é sempre
alguém que pecou, sofreu e amou. A dor despertou-
lhe os sentimentos, iluminou-lhe a consciência,
converteu-o. A humildade exaltou-o, apagando todas
as máculas do seu Espírito, então redimido.

O mesmo não aconteceu com o outro irmão.

Lembremos que não basta que nos abstenhamos do
mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé
inoperante para alcançarmos as alegrias do Céu. É
preciso que tenhamos desenvolvido em nós o amor.

Por tudo isso, precisamos aprender com os
ensinamentos e esclarecimentos da Parábola do filho
pródigo, buscando primeiro o reino de Deus, e tudo
o resto nos será acrescentado.

Interpretação e ensinamentos



1. Imutabilidade de Deus: princípio sustentado, não
teoricamente apenas, mas de modo positivo,
condizente com os fatos e testemunhos da vida
humana.

2. Unidade do destino: a redenção completa pelo
amor e pela dor, abrangendo todos os pecadores.

3. A lei da causalidade: de ação e reação, causas e
efeitos, determinando, em dado tempo, o despertar
das consciências adormecidas.

4. A relatividade do livre arbítrio: o qual não pode
ser absoluto, a ponto de ser dado ao homem alterar
os desígnios de Deus.

5. A evolução individual dos seres racionais e
conscientes, de cujo número o homem faz parte,
processada no recesso íntimo das almas, livre e
espontaneamente, como lei natural e irrevogável.

A Parábola encerra os seguintes ensinamentos básicos 



No momento em que encerramos a nossa live,
damos graças a Deus.

Somos gratos por chegar ao final de mais uma
palestra, unidos pela fé, ajudando e sendo ajudado.

Paz e Luz para todos nós e também para os que não
puderem participar dessa atividade.

Damos graças a Deus para os nossos familiares,
amigos e todos aqueles que precisam da nossa
ajuda.

Senhor Jesus, abençoados por sua presença, pelo
seu amor e carinho, ajuda-nos a vencer o medo, as
dores e as aflições, e a fortalecer a nossa mente,
afastando todo mal e pensamentos ruins, fazendo-
nos amar, respeitar e perdoar mais, sendo
instrumentos de união e amizade. Que assim seja!

Prece final


