
PORQUE ESTE MEU FILHO ESTAVA MORTO, E REVIVEU – Lucas 15:24

Estamos  já  bastante  familiarizados  com a relação  profunda que há entre esta  história 
contada por Jesus e a história da humanidade, distanciada de Deus Pai pela própria rebeldia. Mas 
vamos destacar aqui alguns pontos, para que não nos passem despercebidos.

As duas atitudes iniciais do filho mostram o mal que encheu seu coração:

• Quando pede sua parte na herança, é como se dissesse ao pai que, para ele, o pai estava 
morto, uma vez que só se toma posse de herança após a morte do pai. Assim também o 
homem considera a Deus como morto e só se interessa nos benefícios materiais que pode 
obter.

• Sua partida, tempo depois, representa o fato de o homem haver abandonado a Deus.

O rapaz agora sai para um lugar distante, vivendo sob suas próprias regras. Isso dura certo 
tempo até que seus recursos acabam e ele se submete a novas e duras regras. Via nelas a única 
maneira de sobreviver: “O homem que fizer essas coisas viverá por elas.” Romanos 10:5

Quando  cai  em  si,  aflito  e  desesperado,  decide  finalmente  procurar  o  pai.  Planeja 
exatamente como vai se apresentar e falar com ele: Faze-me como um dos seus jornaleiros. Na 
verdade esse pensamento esconde um sentimento que está em desacordo com o projeto do pai, 
como ele veria mais tarde.

Assim também hoje o homem quando, sem saída, resolve buscar a Deus, muitas vezes tem 
um pensamento  que  contraria  o  projeto  de  Deus  Pai:  Quero  ser  um  jornaleiro  -  isto  é,  o 
empregado que não tem nenhum vínculo com a casa do Pai, que trabalha no dia em que quer, 
quando instigado pela fome (Provérbios 16:26), momentaneamente satisfeita com bênçãos de um 
dia só, materiais.

Ao final de um dia de trabalho poderia cobrar do Pai seu pagamento, tornando-se assim um 
CREDOR DE DEUS. Onde ele aprendeu isso? No mundo, onde não há amor e gratidão. Tudo tem um 
preço e comercializa-se todo e qualquer benefício, inclusive a fé. O Pai não ia aceitar isso.

Deus não aceita esse argumento e essa forma de pensar. Na parábola o filho nem sequer 
conseguiu fazer essa proposta ao pai, apesar de confessar seus pecados – o que Deus aceita. Mas o 
interrompe com ordens a seus servos a respeito do moço. 

Vestido de vestes novas e limpas, calçado nos pés, anel no dedo e uma grande festa, pode 
concluir: SOU DEVEDOR! Dali em diante esse seria seu pensamento quando se levantava de uma 
cama bem arrumada, uma noite tranqüila, depois de cada lauta refeição à mesa do Pai: SOU 
DEVEDOR! Jamais poderia restituir ao pai todo o conforto e amor que este lhe devotava.

Do mesmo modo, ainda que tenhamos chegado à igreja pensando em obrigar a Deus a nos 
abençoar - afinal somos tão dedicados, tão trabalhadores, que Ele PRECISA nos abençoar! - o que 
temos reconhecido diariamente é que, por mais que façamos, nada merecemos e, ainda assim, 
Ele nos abençoa ricamente, em todas as áreas de nossa vida. SOMOS DEVEDORES!

Quando, na cruz, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, levando sobre si nossos pecados, 
revelou o que se passa na mente do homem: “Deus meu, por que me desamparaste?” O homem se 
sente terrivelmente desamparado, mas não sabe o porquê.

O homem pensa que Deus o abandonou, deixando-o órfão, enquanto ele é quem O havia 
abandonado. A afirmação do pai é muito esclarecedora para nós: O homem pensa que Deus está 
morto, mas quem estava morto era ele. 

Maranata, o Senhor Jesus Vem!
Leopoldina, setembro de 2008


