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Um Pai de braços abertos 
 

Há, na Bíblia, uma história que traz grandes lições (como todas as outras Nela constantes) para os 

cristãos. Ela — a história — é conhecida como a “Parábola do filho pródigo” (Lucas 15.11-32), que muitos, 

nas palavras de Leon Morris (comentarista do livro de Lucas) consideram-na “esplêndida como a melhor 

de todas as parábolas”. Nela, Jesus narra a história de um homem que tinha dois filhos: um deles — o mais 

moço — resolveu pedir a herança que lhe tocava com o objetivo de poder desfrutar dela enquanto ainda 

estava jovem. Após ser atendido em seu pleito, o rapaz deixou a casa e, gastou tudo “dissolutamente”, 

tendo que, após ficar pobre, se submeter aos mais humilhantes trabalhos para poder sobreviver. Quando se 

viu nessa situação miserável, o jovem resolveu voltar para casa objetivando trabalhar como empregado de 

seu pai, pois imaginava que, por ter agido da forma que agiu, o pai não lhe receberia mais como filho. Ao 

chegar em casa a atitude do pai causou-lhe surpresa, já que não apenas foi recebido como filho, mas foi-

lhe preparada uma festa de recepção, o que causou indignação no filho mais velho, pois, embora 

permanecesse fiel ao seu pai, não estava recebendo, aos seus olhos, a mesma atenção que o filho rebelde, 

momento em que o pai lhe fez a seguinte afirmação: — “Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas 

coisas são tuas; Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu; e 

tinha-se perdido, e achou-se” (Lucas 15:31-32). 

Ao narrar essa história, Jesus fazia alusão a atitude que Deus tem para com aqueles que resolvem 

se voltar para Ele. A atitude de Deus, como Pai amoroso e sempre pronto para receber o filho “rebelde”, 

é realmente inimaginável aos olhos daqueles que acham que determinadas pessoas não merecem ser 

perdoadas em sua falhas. 

Ocorre que há nessa história uma atitude que igualmente merece ser destacada: a do filho 

pródigo. Uma das coisas mais difíceis para alguém que comete um erro é ter a coragem de se 

arrepender e se dirigir à pessoa ofendida (ainda que seja o próprio pai) para pedir perdão e se redimir 

do erro.  

Alguém pode afirmar que, no caso do jovem da história seria fácil fazer isso, já que ele estava em 

situação miserável e seria capaz de tudo para sair daquele estado deplorável. É possível! Mas, em 

muitos casos (e não são poucos) há pessoas que preferem continuar vivendo na miséria que “descerem” 

do seu pedestal de superioridade para se “humilhar” diante de alguém, reconhecendo que erraram.      

Por essa razão, há tantas pessoas sofrendo, pois embora saibam que Deus é amor e está de 

braços abertos para elas, não acham que estão erradas. Pelo contrário! Entendem que não precisam de 

consertos e que errados estão os outros. E mais: quando Deus recebe um “filho pródigo” de braços 

abertos, criticam a atitude daquele filho — que antes era devasso e agora “quer ser santo”, e vão ainda 

mais além: a exemplo do filho fiel (da história contada por Jesus) criticam ao Pai por ter “esquecido” dos 

atos anteriores do “filho pródigo”, alegrando-se e cobrindo-o de bênçãos. 

Essa atitude, de autossuficiência combinada com mesquinhez, tem levado muitos ao fracasso espiritual 

e à perdição eterna.  

É necessário entender que não há ninguém tão bom, que não precise de Deus e que não há ninguém 

tão mal que não possa ser perdoado. O que falta nas pessoas é o espírito de humildade — que não faltou 

para o “filho pródigo” — para reconhecerem que precisam se dirigir ao Pai (que as espera de braços 

abertos), arrependidas por suas atitudes inconsequentes, e prontas para serem tratadas.  

Seja abençoado. 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor. 

 PALAVRA PASTORAL 
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Laos 

 

No Laos as atividades cristãs são fortemente 

monitoradas pelas autoridades comunistas, 

inclusive as de igrejas registradas. Especialmente nas 

áreas rurais, as igrejas domésticas são forçadas a se 

reunir em segredo, pois são consideradas “ilegais”.  

 

A vida é especialmente difícil para os cristãos ex

-budistas, que estão em risco de 

perseguição pela família e autoridades locais. Isso 

pode envolver danos ao patrimônio, confisco de bens e emissão de multas.  

 

A oposição aumenta quando a família de um convertido ou as autoridades locais agitam a 

comunidade local contra ele, às vezes através de reuniões locais da aldeia ou buscando o apoio de líderes 

religiosos locais.    

 

 Províncias no Norte, onde a minoria hmong está 

concentrada, e Khammuane, Phongsaly e Savannakhet, no Sul, têm sido tradicionalmente lugares difíceis 

para os cristãos viverem. As autoridades locais nessas áreas ainda parecem ter a intenção de remover 

qualquer testemunho cristão.  

 

Há várias maneiras pelas quais as mulheres cristãs são alvo de perseguição tanto pela fé 

quanto pelo gênero. Elas enfrentam o perigo de serem espancadas, estupradas e assediadas sexualmente. 

Há o risco de isolamento social e casamento arranjado entre grupos tribais no Laos, sendo que esse 

último visa fazer com que as cristãs renunciem à fé.   

 

As mulheres também podem sofrer muito quando o marido é preso e detido pela fé. Isso traz pressão 

financeira, já que o marido tende a ser o provedor, além do estresse emocional. Pode ser ainda mais 

desafiador se o chefe da aldeia expulsar a família da comunidade.   

 

A liderança da igreja no Laos tende a ser dominada por homens, um papel que os torna vulneráveis à 

perseguição. Eles podem enfrentar a prisão em condições severas e degradantes, e cobrados uma 

multa enorme para garantir a libertação, colocando pressão financeira sobre famílias e igrejas. A ausência 

de um líder também enfraquece as igrejas espiritualmente e desperta o medo.  

 

Os homens cristãos também são suscetíveis à hostilidade e ao tratamento injusto no local de trabalho. 

Eles podem ser negligenciados em empregos governamentais e militares, ou até mesmo perder o emprego. 

Aqueles em treinamento militar são condicionados a dar sua lealdade ao Partido Comunista e odiar seus 

inimigos – o que inclui o cristianismo, por ser visto como uma religião ocidental e indesejada.    

 

                                                                                              MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 
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Dia 14 
 

Salmos 51-55 

 

Dia 15 
 

Salmos 56-65 

 

Dia 16 
 

Salmos 66-70 

 

Dia 17 
 

Salmos 71-75 

 

Dia 18 
 

Salmos 76-80 

 

Dia 19 
 

Salmos 81-85 

 

Dia 20 
 

Salmos 86-90 

 

A medida de um homem espiritual de Gene A. Getz (Abba Press; 320 páginas).  

O grande clássico dos livros sobre liderança cristã dos anos 80 no Brasil, está de 
volta. Totalmente revisado, ampliado e atualizado pelo próprio autor.  

No inicio dos anos 70, nos EUA, Gene Getz, o jovem professor do Dallas Theological 
Seminary, iniciou como pastor, a implementação de seus primeiros treinamentos de 
liderança espiritual, baseado nos princípios bíblicos registrados em Timóteo e Tito.  

Desde então, milhares de igrejas e comunidades cristãs em todo o mundo 
testemunham diariamente, a eficácia e a verdadeira benção que este livro tem sido 
nas vidas e nos ministérios de todos aqueles que têm o privilegio de poder estudá-lo.  

Resenha extraída da contracapa do livro  

 
 

Domingos - 18h 

Celebrações (online) 

 

Quartas - 19h30min 

Oração e Estudo Bíblico (presencial) 

 

Sábados - 17h — alternadamente 

Reuniões do Somente eles e do somente elas 

 

Sábados - 19h 

Culto Up! (online) 
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